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SuMMer ArenA

Summer wyciska lato jak cytrynę

Mariusz Szczygieł na Summer arenie –  
mocny finał Superlata z biblioteką!

Wakacje dobiegają końca, ale rozpędzone Summer zdaje się tym nie przejmować. od Woodstockowego szaleństwa po huczną 
góralską biesiadę – taki weekend mógł się zdarzyć tylko w arenie, tylko z Wami!

Piątek zaczęliśmy od supportu 
transgresji – mocne brzmienie, 
psychodelicznie jaskrawozielona 
charakteryzacja i energia nie z tej 
ziemi, tuż przed soczyście rocko-
wym daniem głównym. Łydka 
Grubasa dała naprawdę tęgi 
koncert, aktywowała pokłady 
pozytywnej energii i zapewniła 
wszystkim niezapomniane wraże-
nia. Po koncercie roztańczyliśmy 
się na maksa, i to na dwóch par-
kietach jednocześnie. Za muzycz-
nymi sterami pokoncertowego 
afterparty stanął DJ Gocallini, 
w tym samym czasie parkiet KS 
3arte wypełnił się wirującym 
tańcem. 

Na huczną biesiadę u podnóża Tatr 
zabrały nas Baciary. Jak bawili się 
ludzie? Bawili się, że hej! Wspa-
niałemu występowi towarzyszył 
przepiękny góralski folklor, roztań-
czona publiczność i niepowtarzal-
na atmosfera, którą podkręcały 
dowcipy członków podhalańskiego 
zespołu. Po koncercie nastała Fie-
sta, a dokładniej – Fiesta Latino, 
czyli gorąca impreza w latynoskich 
rytmach. SzamArenowa strefa 
gastro wypełniła się po same 
brzegi! DJ prosto z Kuby, występ 
sekcji latino z KS 3arte i dłuuuugie 
godziny spędzone na parkiecie 
okazały się planem idealnym na 
sobotni wieczór. 

Wraz z Miejską Biblioteką 
Publiczną w Gliwicach zanu-

rzyliśmy się w morzu atrakcji, 
które przygotowała w ramach 
wydarzenia Summer Arena. 
Najmłodsi mogli spróbować 
swoich sił podczas Akademii 
Małego Woja, naukę poprzez 
zabawę praktykowała strefa 
edukacyjna i kulturalna, a spo-
tkanie autorskie z Jarosławem 
kretem poprowadziła Agniesz-
ka Włoka. W ten weekend nie 
zabrakło również sportowego 
akcentu, na niedzielnym turnie-
ju stretballu trafialiśmy do ko-
sza z Remondisem. Odjazdowe 
zakończenie niedzieli zapewnił 
zlot samochodowy: konkurs na 
najgłośniejszy wydech, rywali-
zacja na car audio, car limbo 

i niezliczona ilość aut – to tylko 
niektóre z atrakcji, które zapew-
niliśmy niedzielnym wieczorem. 

Lata zostało niewiele, ale 
obiecujemy, że dobrze wyko-
rzystamy ten czas! Już w piątek 
widzimy się na Summer Arenie. 
Panie, Panowie, przed nami: 
koncert KęKę, Neon Party, spo-
tkanie autorskie z Mariuszem 
Szczygłem, Rodzinne Igrzyska 
Sportowe z udziałem GTK-u, 
Akademii Futsalu KS 3arte, 
strzeleckie zmagania, Festiwal 
Kolorów i wiele, wiele więcej – 
bądźcie z nami! 
 
 Arena Gliwice

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach gorąco zaprasza na weekend pełen wrażeń kulturalnych i edukacyjnych, czyli do 
strefy biblioteki! lato dobiega końca, więc skorzystajcie z ostatnich dni wakacji i wpadnijcie na Summer arenę!
Przed nami ostatni weekend 
strefy kulturalno-edukacyjnej. 
Zakończenie Superlata z bibliote-
ką musi być wyjątkowe, dlatego 
w sobotę o 17.30 na małej scenie 
odwiedzi nas szczególny gość. 
Gwiazdą spotkania autorskiego 
będzie Mariusz Szczygieł – repor-
ter, pisarz, autor bestsellerowych 
książek „Gottland” i „Zrób sobie 
raj”, który w swoim dorobku 
literackim ma wiele nagród 
i wyróżnień, m. in. Europejską 
Nagrodę Literacką 2009 oraz Nike 
Czytelników 2007.

Natomiast w niedzielę o godz. 
19.00 wystąpi gliwicka artystka 
Velveteve, czyli Ewa Aksamit – 
eklektyczna buntowniczka, która 
zagra w klimatach oscylujących 
wokół alternatywnych brzmień 

trip-hopu, elektroniki, soulu 
i rapu.

W strefie zabawy wykonacie 
szałową makramową biżuterię 
z autorskim napisem i unikalny 
magnes związany z naszym mia-
stem, a w technice decoupage 
stworzycie przepiękne drewniane 
ozdoby do mieszkania. Do tego 
nasz klasyk – zabawa przy dużych 
grach, klockach i puzzlach oraz 
leżakowa strefa chill. W strefie 
edukacyjnej najmłodsi spędzą 
czas na zajęciach programowa-
nia, warsztatach językowych, 
efektywnej nauki i pamięci, 
treningu kreatywności i akade-
mii żonglowania. Fantastyczną 
zabawę zagwarantują specjalnie 
opracowane modele do konstru-
owania i programowania LEGO 

We Do oraz Spike Prime, którymi 
potem będzie można stoczyć 
prawdziwy wyścig! Na stoisku 
biblioteki czekać będą quizy 
i zabawy literackie z najlepszy-
mi nagrodami, czyli książkami, 
a Centrum 3.0 przygotowało 

animacje związane z partycypacją 
społeczną. Nie zabraknie również 
najlepszej załogi bibliotekarzy 
pod słońcem!

Do strefy edukacyjnej i strefy 
zabawy zapraszamy w godz. 

15.00-19.00. Wszystkie atrakcje są 
bezpłatne i przygotowane zostały 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Gliwicach w ramach wydarzenia 
Summer Arena! 
 

Arena Gliwice

Fiesta latino

Transgresja

Baciary

Łydka Grubasa

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 A

re
ny

 G
liw

ice

mailto:kom%40um.gliwice.pl?subject=
http://gliwice.eu
mailto:proksa_a%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:ogloszenia%40um.gliwice.pl?subject=
mailto:krolik_t%40um.gliwice.pl?subject=


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2021 (1071), 26 sierpnia 2021 3

29 sierpnia w Polsce obchodzone jest święto Straży Miejskiej, której pracownicy każdego 
dnia podejmują interwencje i realizują zadania mające poprawić jakość życia mieszkańców, 
dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo. Dla gliwickich strażników to święto podwójne 
– gliwicka jednostka świętuje 30-lecie istnienia.
Gliwicka Straż Miejska powstała 
w 1991 r. decyzją Rady Miejskiej. 
Na początku siedziba jednostki 
mieściła się w pobliżu budynku 
Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycię-
stwa, później w aktualnej siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. Górnych Wałów 9 i w oficynie 
przy ul. Zwycięstwa 31. Od 2002 
r. siedziba mieści się w budynku 
przy ul. Bolesława Śmiałego 2a. 
W 1991 r. w jednostce służyło  
20 strażników, obecnie jest ich już 
79. Wówczas średnia dzienna ilość 
zgłoszeń od mieszkańców wyno-
siła  do 15, aktualnie to już około 
40-60 zgłoszeń w ciągu dnia.

Strażnicy Miejscy zajmują się sze-
roko rozumianym dbaniem o ład 
i porządek publiczny. To m.in. 
sprawy porządkowe, począwszy 
od interwencji związanych z za-
kłócaniem spokoju i porządku 
publicznego, poprzez interwen-
cje komunikacyjne związane np. 
z nieprawidłowym parkowaniem, 
kontrole spożywania alkoholu 
w miejscach publicznych, kon-
trole dzikich wysypisk śmieci 
i przydomowych palenisk, po in-
terwencje związane z uszkodzoną 
infrastrukturą techniczną, ranny-
mi zwierzętami czy udzielaniem 
pierwszej pomocy potrzebującym, 
pomagają też osobom bezdom-
nym. Do zadań należą również te 
związane z profilaktyką, tj. prelek-
cje w placówkach oświatowych, 
znakowanie rowerów czy kontrole 
placów zabaw i udział w wydarze-
niach plenerowych. 

Ważną częścią codzien-
nej pracy są spotkania 
z mieszkańcami  
i wsłuchiwanie się  
w ich potrzeby. 

Strażnicy pomagają też usuwać 
skutki klęsk żywiołowych i współ-
pracują z innymi służbami przy 
pilnowaniu porządku podczas 
zgromadzeń oraz imprez publicz-

nych. Straż miejska ma również 
w kompetencjach zabezpieczanie 
miejsc przestępstw lub katastrof 
do momentu przybycia właści-
wych służb. 

Tylko w 2020 r. Straż Miejska 
otrzymała łącznie 13 105 zgłoszeń 
od mieszkańców oraz z monito-
ringu miejskiego, przeprowadziła 
w przestrzeni publicznej 15 000 
kontroli epidemiologicznych, 
863 kontrole spalania odpa-
dów w paleniskach domowych  
i 181 na ogródkach działkowych. 
W związku ze zgłoszeniami i pro-
wadzonymi działaniami prewen-
cyjno-kontrolnymi ujawniono 

łącznie 11 643 wykroczenia oraz 
19 przestępstw.

Najczęstszymi zgłoszeniami były 
zgłoszenia porządkowe – 8413 
(w tym zakłócanie spokoju publicz-
nego, spożywanie alkoholu w miej-
scu publicznym, zanieczyszczanie 
powietrza/środowiska) oraz 4692 
zgłoszenia dotyczące zagrożeń 
w ruchu drogowym. Ponadto 
w 2020 r. usunięto z ulic miasta 
50 wraków pojazdów. Najwięcej 
zgłoszeń odnotowano ze Śródmie-
ścia (2360) i Trynku (885). Strażnicy 
przeprowadzili ok. 25 tys. kontroli 
i nałożyli 2234 mandaty karne. 

W wyjątkowym roku 
pandemii kluczowa była 
bieżąca i sprawna komu-
nikacja z miastem oraz 
wspólne działania służb. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
na bieżąco informowali gliwiczan 
o nowo wprowadzanych obostrze-
niach oraz kontrolowali stosowanie 
zasad bezpieczeństwa  obowiązu-
jących w przestrzeni publicznej, 
placówkach handlowych, a także 
środkach publicznego transportu 

zbiorowego, w punktach poboru 
wymazów drive-thru oraz w punk-
tach wymazowych Szpitala Miej-
skiego nr 4. Regularnie prowadzili 
również akcje wspierające osoby 
bezdomne na terenie Gliwic po-
przez kontrolę ich potrzeb, miejsc 
przebywania oraz przekazywanie 
ciepłych ubrań zimowych. 

Strażnicy aktywnie  
włączyli się także  
w walkę o czyste  
powietrze w Gliwicach. 

Kontrolują, czym palą w piecach 
gliwiczanie, ale też informują 
o zapisach uchwały antysmo-
gowej i możliwych do uzyskania 
dotacjach na wymianę pieców. 
Udzielają także pomocy w złoże-
niu wniosku o dotację. Ponadto 
strażnicy biorą udział w wielu 
imprezach i wydarzeniach orga-
nizowanych dla mieszkańców, 
podczas których uczą gliwiczan 
m.in. udzielania pierwszej pomo-
cy, rozdają odblaski i prowadząc 
akcje informacyjne.

– Dla nas to 30 lat ciężkiej, ale 
również w dużej mierze satys-
fakcjonującej pracy. Ochrona po-
rządku i spokoju na terenie miasta, 
pomoc bezdomnym, działania 
profilaktyczne, kontrole spalania 
odpadów, pomoc dzikim i bezdom-
nym zwierzętom – to tylko niektóre 
z realizowanych zadań. Dziękuję 
serdecznie w imieniu swoim oraz 
pracowników za każde dobre 
słowo. Wykonujemy naszą pracę 
aby służyć mieszkańcom i nie ocze-
kujemy za nią pochwał – jednak 
każde okazane wsparcie jest nie-
ocenionym motorem napędowym 
do dalszego działania. Niezmiennie 
jesteśmy, aby pomagać – mówi 
Janusz Bismor, komendant Straży 
Miejskiej w Gliwicach. (mf)

Z MIASTA

adam Neumann 
prezydent Gliwic
– Z okazji Święta Straży Miejskiej 
oraz 30-lecia Straży Miejskiej 
w Gliwicach składam Komendan-
tom oraz Funkcjonariuszom i Pra-
cownikom Straży Miejskiej wyrazy 
szacunku i uznania za dotychcza-
sową pełną poświęcenia pracę na 
rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuję za wzorową służbę, wie-
loletni trud oraz sumienność w wykonywaniu obowiązków 
służbowych z godnym naśladowania zaangażowaniem. Swoją 
postawą, rzetelną pracą organizacyjną i wysoką sprawnością 
operacyjną udowadniacie, że mieszkańcy Gliwic mogą na 
Was – Drodzy Strażnicy – polegać. Jestem przekonany, że pro-
fesjonalizm będzie Wam nadal towarzyszyć w pomnażaniu 
dotychczasowego dorobku i osiągnięć.

Życzę bezpiecznej służby, dalszych sukcesów, satysfakcji z re-
alizacji codziennych zadań i poczucia dumy z dobrze wykona-
nych obowiązków. Niech dopisuje Wam zdrowie, siła ducha 
i niewyczerpana energia w realizacji zamierzeń. Niech służba 
miastu przynosi Wam zasłużone uznanie.    

Życzę również wszelkiej pomyślności w życiu osobistym  
i  zawodowym oraz samych dobrych dni.

Spokojnej służby! 
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Do zadań gliwickich Strażników 
Miejskich należą m.in. patrole na 
Rynku, pilnowanie ładu i porządku, 
a w razie konieczności interwencje

Do zadań strażników należy również profilaktyka, m.in. pre-
lekcje w placówkach oświatowych, znakowanie rowerów czy 
kontrole placów zabaw i udział w wydarzeniach plenerowych.

Podczas pandemii Strażnicy Miejscy odwiedzali też małych pacjen-
tów w Szpitalu Miejskim nr 4., m.in. podczas akcji mikołajkowej. prezydent Gliwic
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okna, drzwi, ceramika łazienkowa, ekologiczne rozwiązania do domu i ogrodu, pompy ciepła, systemy fotowol-
taiczne, odnawialne źródła energii, konsultacje oraz nowości z branży budowlanej i ogrodniczej – to wszystko już 
11 i 12 września na Gliwickich targach EXPoBuD w arenie Gliwice. Podczas targów, na stoisku urzędu Miejskiego 
w Gliwicach, będzie można zapoznać się z programami dofinansowania zmiany ogrzewania. Nie przegapcie!
Targi EXPOBUD na stałe zagości-
ły w gliwickim kalendarzu wyda-
rzeń branżowych. To dwudniowa 
impreza tematyczna poświęcona 
szeroko pojętej branży budow-
lanej, w której uczestniczą 
wystawcy, eksperci oraz miło-
śnicy urządzania i dekorowania 
domu. Najbliższe Targi EXPOBUD 
odbędą się w weekend 11-12 
września w Arenie Gliwice przy 
ul. Akademickiej 50. W sobotę, 
11 września, stoiska będą czyn-
ne w godz. od 10.00 do 17.00, 
a w niedzielę w godz. od 10.00 
do 16.00.

– Podczas wydarzenia za-
prezentują się firmy branży 
budowlanej, deweloperskiej, 
instalacyjnej, ogrodniczej oraz 
kamiennej i ceramicznej. Miło-
śnicy klasycznego i nowoczesne-
go wykończenia terenów wokół 
domu będą mieli okazję zapo-
znać się z ofertą wystawców pre-
zentujących kamień naturalny 
i tarasy kompozytowe. Targi 
EXPOBUD to również okazja do 
konsultacji z ekspertami i pozy-
skania wiedzy od najlepszych 
fachowców – mówi Wioletta 
Ochman, właścicielka Agencji 
Informacyjno-Reklamowej Pro-
mocja, organizator targów.

Osoby zainteresowane nabyciem 
nieruchomości na rynku pierwot-
nym będą miały okazję poznać 27 
technicznych aspektów, na które 
należy zwrócić uwagę przed zaku-
pem mieszkania w stanie dewe-
loperskim. Prelekcję na ten temat 
wygłosi Inspektor Budowlany Ka-
rolina Malicka, która opowie też 
o odbiorze technicznym domu.

to nie wszystko! Na 
stoisku urzędu Miej-
skiego w Gliwicach 
będzie można zapoznać 
się z programami dofi-
nansowania do zmiany 
źródła ogrzewania, 
które przekazywać będą 
pracownicy Wydziału 
środowiska. 

Na stoisku śląskiej izby Budow-
nictwa będzie można pozyskać 
informacje na temat budowy 
domu na zgłoszenie.

Nie zabraknie też propozycji dla 
miłośników ogrodów, którzy na 
kiermaszu roślin ozdobnych będą 
mogli skorzystać z fachowych 
porad oraz bogatej oferty kwia-
tów ogrodowych i tarasowych, 

krzewów ozdobnych czy bylin. 
Na miłośników zieleni będą też 
czekały stoiska projektantów 
terenów zielonych oraz eksperci 
z Polskiego Związku Działkowców 
Delegatury Gliwice.

udział w targach jest bezpłat-
ny. Wydarzenie organizuje  
Agencja Informacyjno-Rekla-
mowa Promocja we współpra-
cy z Areną Gliwice. Współgo-
spodarzem wydarzenia  jest 
Miasto Gliwice. Więcej infor-
macji na ten temat można 
znaleźć na stronie internetowej:  
promocja-targi.pl.  (mf)

Najnowsze trendy w budownictwie
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Najlepsze pięściarki  
na gliwickim ringu

Z początkiem roku szkolnego w Gli-
wicach szykują się emocjonujące 
chwile – wielkimi krokami zbliżają się 
Międzynarodowe Mistrzostwa śląska 
kobiet w Boksie pod patronatem 
prezydenta Gliwic adama Neuman-
na. Będzie to już 16. edycja imprezy, 
która ściąga do miasta znakomite 
pięściarki z różnych stron świata.
Międzynarodowe Mistrzostwa Śląska Kobiet 
w Boksie rozpoczną się 5 września i będą rozgry-
wane przez niemal tydzień w hali widowiskowo
-sportowej przy ul. Jasnej 31. Walki eliminacyjne 
przewidziano między 6 i 8 września, a oficjalne 
otwarcie międzynarodowych zmagań zaplano-
wano 7 września, na godz. 17.00. 

Najważniejsze spotkania rozpoczną się dzień 
później. 8 i 9 września odbędą się walki ćwierćfi-
nałowe, a 10 września – półfinały. W sobotę, 
11 września, przyjdzie czas na finał mistrzostw. 
Panie spotkają się na ringu o godz. 17.00. Zwy-
ciężczyniom walk wręczane będą następnie 
medale i puchary. Całość mistrzostw będzie 
transmitowana na żywo na portalu bokser.org. 
Zapraszamy do kibicowania!  (kik)

Zepsute albo przestarzałe pral-
ki, telewizory, elektroniczne 
urządzenia i gadżety, zużyty 
sprzęt oświetleniowy – to nie 
tylko zalegające w naszych 
mieszkaniach graty, ale też 
odpady niebezpieczne, których 
nie należy wrzucać do pojem-
ników na odpady komunalne. 

Przez cały rok można odda-
wać je w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych przy ul. Rybnickiej albo 
przynieść je do specjalnie 
oznakowanego samochodu, 
który w soboty będzie stał 
zaparkowany w wybranych 
gliwickich dzielnicach.

W sobotę 28 sierpnia elektro- 
śmieci będzie można oddać:
• godz. 10.00–12.00 – Brze-

zinka, ul. Zamojska (przy 
kościele)

• godz. 12.30–14.30 – Śród-
mieście, pl. Piłsudskiego 
(parking samochodowy).

Wszystkie terenowe punkty od-
bioru i godziny przyjmowania 
elektrośmieci są dostępne w za-
kładce Harmonogram wywozu 
na stronie segreguj.gliwice.eu.  
Zebrane od mieszkańców 
elektroodpady są ponownie 
przetwarzane. Stosuje się do 
tego technologie przyjazne 
środowisku.  (mf)

Masz zużyty albo niepotrzebny sprzęt elektryczny 
i elektroniczny? Pod żadnym pozorem nie wrzucaj 
go do kontenera! Ruszają dzielnicowe zbiórki elek-
trośmieci.

Zbiórka
elektrośmieci

https://promocja-targi.pl
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ciekawie zapowiada się otwarcie zieleńca 
przy ul. Rybnickiej. W parkowej scenerii 
zabrzmią znane melodie z bajek Disneya. 
Równocześnie zainaugurowana zostanie 
akcja sadzenia drzew, którą rozpocznie 
PWik – jedna z miejskich spółek.

aktualNości

Wielka gratka dla miłośników lotnictwa! W sobotę, 28 sierpnia, zostanie otwarte Gliwickie centrum Edukacji 
lotniczej. organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, z których będzie można skorzystać w zorganizowa-
nych grupach. Warto więc zapisać się na zwiedzanie – nie ruszając się z ziemi przeżyjecie emocjonujący 
lot w przestworzach!
To będzie wspaniała przygoda 
dla miłośników lotnictwa, prze-
stworzy, szybowców, samolotów 
i spadochronów. 

W weekend 28-29 
sierpnia na gliwic-
kim lotnisku zostanie 
otwarte nowoczesne 
Gliwickie centrum Edu-
kacji lotniczej. 

Organizatorzy wydarzenia przy-
gotowali szereg atrakcji: zwiedze-
nie wyremontowanych hangarów 
Aeroklubu Gliwickiego z muzeum 
zabytkowych szybowców, zwie-
dzanie części wystawienniczej 
GCEL, loty w profesjonalnym 
symulatorze, projekcje lotnicze 
w kopułach kinowych, pokazy 
układania spadochronów oraz 
prezentacje modeli Gliwickie-
go Stowarzyszenia Modelarzy 

Lotniczych i przelot samolotów 
akrobacyjnych (w sobotę o godz. 
11.45). 

W sobotę, 28 sierpnia, zwiedzanie 
zaplanowano od godz. 13.00 do 
18.00, w niedzielę GCEL będzie 
można odwiedzić w godz. od 
10.00 do 18.00. Wejścia będą 
odbywać się co pół godziny. 

Zwiedzanie jest bez-
płatne, ale liczba miejsc 
ograniczona, dlatego 
już dziś warto je sobie 
zarezerwować! Rezer-
wacji można dokonać 
na stronie internetowej: 
aeroklub.gliwice.pl.

Na uroczyste otwarcie zaprasza Ae-
roklub Gliwice i Górnośląski Akcele-
rator Przedsiębiorczości Rynkowej. 

Przypominamy, że Gliwickie Cen-
trum Edukacji Lotniczej powstało 
na terenie dawnych warsztatów 
lotniczych na zmodernizowanym 
gliwickim lotnisku. W nowocze-
snym budynku wystawienniczo

-szkoleniowym GCEL zaprojek-
towanym przez PANOVA Studio 
zamontowano symulator lotów 
i kopułki i-cinema 180 stopni 
i 360 stopni, w których można 
zobaczyć film o lotnictwie 4D. 
W przebudowanym dużym han-
garze wyeksponowano zabytko-
we szybowce.

W ramach Gliwickiego 
centrum Edukacji lot-
niczej będzie również 
działał ośrodek Mo-
delarstwa lotniczego 
prowadzony przez Gli-
wickie Stowarzyszenie 
Modelarzy lotniczych. 

Na cele ośrodka w pobliżu lotniska 
powstaje tor dla modeli na uwięzi, 
na którym będzie można rozgry-
wać zawody o zasięgu krajowym 
i światowym. (mf)

Zazieleniamy Gliwice 

Z zieleńca będzie można korzystać od godziny 7.00 do 21.00.  
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Weekend wysokich lotów

Renowacją zieleńca przy  
ul. Rybnickiej 27 zajęła się miejska 
spółka Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji, które tuż obok, 
w historycznej willi, ma swoją sie-
dzibę. Celem było udostępnienie 
mieszkańcom zielonego i estetycz-
nego miejsca, w którym można 
by odpocząć, co jest szczególnie 
ważne w dość gęsto zabudowa-
nym obszarze.

Pieczołowicie zajęto się tere-
nem o powierzchni 6800 m2. 
PWiK postanowiło w niewielkim 
stopniu ingerować w ukształ-
towanie terenu, zachować za-
cienione miejsca, zastosować 
naturalne materiały oraz zadbać 
o dobrą retencję wody. Zacho-
wano stare drzewa i poddano 
je zabiegom pielęgnacyjnym, 
urządzono spory trawnik. 
Konieczna była rekultywacja 
gruntu, a największe wyzwanie 
stanowiło usunięcie grubej be-
tonowej warstwy o powierzchni 
1600 m2. Zastąpiła ją zieleń. Ca-
łość dopełnią różnego rodzaju 
siedziska. W efekcie będzie tu 

miejsce na chwilę relaksu, le-
żakowanie czy zabawę.

otwarcie zieleńca zapla-
nowano na 1 września 
na godz. 16.00. 

Minipark ma służyć mieszkańcom 
w różnym wieku. Na otwarcie 
przygotowano familijny koncert 
„Zaczarowany świat Walta Di-
sneya”. Najpiękniejsze piosenki 
z bajek i produkcji filmowych 
wytwórni Walta Disneya zaśpie-
wają wokaliści jazzowi: Justyna 
Jarząbek, Alicja Witomska i Kac-
per Bator. Będzie można usłyszeć 
m.in. takie utwory, jak: „Kolorowy 
wiatr”, „Mam tę moc”, „Ani sło-
wa”, „Marzenia mam”, „Pół kroku 
stąd”, „Nie bój się chcieć”. 

Tego dnia Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji chce także 
zainaugurować symbolicznie 
nową akcję „Zazieleniamy Gliwi-
ce”. Ideą nadrzędną będzie sadze-
nie drzew, a akcja ma obejmować 
działania związane z tworzeniem 

nowych, zielonych przestrzeni 
miejskich.

– Akcja będzie bezpośrednio zwią-
zana z kampanią „Zamień fakturę 
papierową na elektroniczną”. Chce-
my zachęcać naszych odbiorców 
do rezygnacji z papierowych faktur 
na rzecz dokumentów elektro-
nicznych. Ponadto w ten sposób 
powstałe oszczędności w części 
przeznaczymy na zakup drzew, 
które chcielibyśmy sadzić w róż-
nych dzielnicach – informuje Adam 
Ciekański, prezes Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. 

Pierwsze drzewa zostaną posa-
dzone 1 września na zieleńcu 
przy Rybnickiej, kolejne mają 
pojawiać się w przestrzeniach 
bliskich mieszkańcom. Jak 
informuje Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, loka-
lizacje mają być wybierane przy 
współpracy z radami dzielnic, 
a liczba drzew zależeć będzie 
głównie od liczby odbiorców 
regulujących płatności w PWiK, 
którzy zdecydują się zrezygno-
wać z faktur papierowych na 
rzecz dokumentów elektro-
nicznych. 

W ubiegłym roku PWiK wystawi-
ło 130 000 faktur papierowych.  
– Jeśli połowa z nich byłaby w for-
mie e-faktur, to za zaoszczędzone 
pieniądze można by kupić mniej 
więcej 650 sadzonek drzew. Po-
przez drobną decyzję o sposobie 
rozliczenia, możemy pozytywnie 
wpływać na środowisko. Dlatego 
warto przyłączyć się do naszej ak-
cji – zachęca prezes Ciekański. 
Informacja o tym, jak zamienić 
fakturę papierową na elektro-
niczną znajduje się na stronie 
internetowej pwik.gliwice.pl. 
 (al)
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https://pwik.gliwice.pl/
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Złap się na Haczyk!

Tango  
jest  
kobietą

czarny Młyn  
i goście! 

Wielkimi krokami nadchodzi literacka jesień – czwarta odsłona 
„Haczyka – gliwickich spotkań literackich”, na które zaprasza 
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach!
Chcesz oderwać się od wszyst-
kiego i wyruszyć w podróż do 
miejsca, w którym przeżyjesz 
wielką przygodę? Nie zawsze 
można po prostu spakować ple-
cak i wyjechać. Wtedy z pomocą 
przychodzi książka, dzięki której 
możesz odwiedzić najdalsze za-
kątki świata i to bez wychodzenia 
z domu!

Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji będą podróże 
– w szerokim kontekście literac-
kim i artystycznym. Wydarze-
nia zaplanowane na wrzesień 
i październik wypełnią autorzy, 
podróżnicy oraz praca twórcza 
uczestników. W ramach festiwalu 
odbędą się 22 wydarzenia skie-
rowane do młodszych i starszych 
adeptów podróżowania (również 
palcem po mapie), w tym:

• spotkania autorskie z autorami 
książek podróżniczych i około-
podróżnicznych,

• prelekcje gliwickich podróż-
ników,

• wystawy „Z Gliwic do… – moje 
podróże” oraz „Balticarium”,

• warsztaty: fotograficzny i vlo-
gowania,

• rodzinna gra miejska,
• spotkanie poświęcone kuch-

niom świata,
• warsztaty literacko-artystyczne 

dla dzieci,
• konkurs literacki na limeryk 

z nagrodami,
• koncert piosenki poetyckiej.

Spotkania realizowane będą w for-
mie hybrydowej – z publicznością 
zgromadzoną w bibliotece oraz 
przed ekranami komputerów lub 
urządzeń mobilnych.

Daj się porwać w podróż li-
terackim szlakiem z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Gli-
wicach!

Działania zostały dofinansowane 
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury, 
uzyskanych z dopłat ustanowio-
nych w grach objętych monopolem 
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych. 

Pierwsze spotkanie z „Haczykiem” 
już 6 września o godz. 18.00. 
W MBP przy ul. Kościuszki go-
ścił będzie Tomek Michniewicz, 
dziennikarz, reportażysta, fotograf, 
organizator wypraw i ekspedycji. 
Program dostępny jest na stronie 
biblioteka.gliwice.pl. (MBP)

27 sierpnia kino amok Scena Bajka zaprasza 
na specjalny pokaz stworzonego z wielkim 
rozmachem filmu przygodowego „czarny 
Młyn” i spotkanie z wyjątkowymi gośćmi! 
Fabuła filmu powstała na 
motywach jednej z najpopu-
larniejszych książek Marcina 
Szczygielskiego, mistrza pol-
skiej literatury młodzieżowej. 
Twórcą filmu jest Mariusz Palej, 
autor docenionego w Polsce 
i za granicą „Za niebieskimi 
drzwiami”. Oprócz fantastycz-
nych aktorów młodzieżowych, 
w filmie wzięli udział m.in. 
Marcin Dorociński, Janusz 
Chabior i Magdalena Nieć. 
„Czarny Młyn” został uznany 
najlepszym pełnometrażowym 
filmem dla dzieci MFFMW Ale 
Kino! 2020 i otrzymał Nagrodę 
Jury Dziecięcego. 

Iwo i grupa jego przyjaciół 
mieszkają w małym miasteczku, 
w którym przeżycie czegoś eks-
cytującego graniczy z cudem. 
Życie chłopaka jest dodatkowo 

skomplikowane, bo jego młod-
sza siostra Mela wymaga szcze-
gólnej opieki. Żądnych przygód 
przyjaciół zaczynają fascynować 
górujące nad okolicą ruiny 
ogromnego fabrycznego mły-
na, zwanego przez miejscowych 
Czarnym Młynem. Kiedy mimo 
ostrzeżeń wchodzą na zakazany 
teren, w sielankowym dotąd 
miasteczku rozpoczyna się seria 
dziwnych zdarzeń. 

Specjalny pokaz filmu „Czarny 
Młyn” odbędzie się w piątek, 
27 sierpnia, o godz. 17.15. Bilety 
można nabyć w cenie 12 i 14 zł. 

Gośćmi specjalnymi wydarzenia 
będzie aktorka i scenarzystka 
Magdalena Nieć oraz reżyser 
filmu Mariusz Palej. 

Nie przegapcie!    (mf / Amok)

Muzeum w Gliwicach zaprasza na kolejne warsztaty 
rękodzieła. tym razem w sobotę, 28 sierpnia, o godz. 
15.00 w ogrodzie Willi caro będzie można własno-
ręcznie wykonać haftowane woreczki na lawendę.
W lipcu wystawie „Młoda Polska” 
towarzyszyły warsztaty haftowa-
nia secesyjnych monogramów, 
za pomocą których przenieśliśmy 
się do czasów fin de siècle. Ponie-
waż cieszyły się one dużym zainte-
resowaniem, w ostatni sierpniowy 
weekend znów trafimy do świata 
naszych praprababek, a wszystko 
w związku z rozpoczętymi właśnie 
zbiorami lawendy.

Tym razem, podczas warsztatów, 
które ponownie poprowadzi 
Dorota Markowska-Bochenek,  
będziemy haftować i szyć worecz-
ki zapachowe, które następnie 
napełnimy lawendowym suszem. 

Włożone do szafy otoczą nasze 
ubrania zapachową mgiełką 
kojącą nerwy oraz odstraszającą 
komary i  mole.

uwaga! Prosimy o zabranie 
muliny w kolorach, w których 
chcemy wykonać haft oraz 
igły.

Zajęcia przeznaczone są dla mło-
dzieży w wieku od 12 lat i osób 
dorosłych. Wstęp wolny, liczba 
uczestników ograniczona. Zapisy: 
tel. 783-560-006.

Organizator: Muzeum w Gliwi-
cach. (MwG)
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Wiele definicji wymyślono na przestrzeni lat na temat argentyńskiego 
tanga. ono jednak zdaje się wymykać każdej z nich. czy odważna teza 
postawiona przez jednego z bohaterów znajdzie swoje uzasadnienie? 
czy wszyscy się z nią zgodzą? teatr Miejski w Gliwicach zaprasza na 
wyjątkowe przedstawienie muzyczno-taneczne „tango jest kobietą” 
w reżyserii Michała kaczmarka.

Podczas spektaklu „Tango jest 
kobietą” widzowie zostaną 
przeniesieni do gorącego Bu-
enos Aires, gdzie  bohaterzy 
przy kieliszku wina opowiedzą, 
jakie emocje wywołuje tango, 
ale też jaki ma wpływ na życie. 

W spektaklu biorą udział artyści 
z Argentyny – muzycy z orkiestry 
La SanLuisTango oraz cztery pary 
tancerzy tanga. Spektakl będzie 
można zobaczyć w sobotę, 28 
sierpnia o godz. 19.00 w Teatrze 
Miejskim w Gliwicach przy  

ul. Nowy Świat 55-57. Widowi-
sko potrwa 75 minut. Bilety w 
cenie 60-65 zł można nabyć po-
przez stronę internetową www.
teatr.gliwice.pl. Projekt został 
dofinansowany z budżetu Miasta 
Gliwice.  (TM)

Muzeum  
Zaprasza
na warsztaty

KulTurA

biblioteka.gliwice.pl
www.teatr.gliwice.pl
www.teatr.gliwice.pl


Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice • 34/2021 (1071), 26 sierpnia 2021 7

Zdrowe Gliwice 40+, kino Plenerowe, spektakl 
w teatrze Miejskim, wyjątkowe spotkanie w ki-
nie amok, piknik rodzinny – w nadchodzący 
weekend w Gliwicach sporo będzie się działo. 
Wybierzcie coś dla siebie i bawcie się dobrze!

Wszystkie wydarzenia kulturalne są publiko-
wane na stronie kultura.gliwice.eu. Jesteś 
organizatorem? Dodaj swoje wydarzenie na 
naszą stronę poprzez formularz. 

 W piątek, 27 sierpnia, o godz. 
16.00, przy Szachcie w So-
śnicy odbędzie się Piknik 
Rodzinny Na Zakończenie Wa-
kacji. Oprócz licznych atrakcji 
będzie można porozmawiać 
o przyszłości naszego miasta 
w ramach prac nad strategią 
„Gliwice 2040”.

 Również w piątek, o godz. 
17.15 Kino Amok Scena 
Bajka zaprasza na specjalny 
pokaz stworzonego z wiel-
kim rozmachem filmu przy-
godowego „czarny Młyn” 
i spotkanie z wyjątkowymi 
gośćmi – aktorką i scena-
rzystką Magdaleną Nieć oraz 
reżyserem filmu Mariuszem 
Palejem.

 W sobotę, 28 sierpnia o godz. 
12.00 w parku Chopina, 
odbędzie się wydarzenie 
Zdrowie Gliwice 40+ z mnó-
stwem atrakcji, przydatnych 
konsultacji i warsztatów.

 Tego dnia, o godz. 13.00 
zostanie otwarte Gliwickie 
centrum Edukacji lotniczej. 
Organizatorzy przygotowali 
szereg atrakcji na cały week-
end!

 O godz. 15.00 w ogrodzie 
Willi Caro odbędą się warsz-
taty rękodzieła. Uczestnicy 
wykonają haftowane wo-
reczki na lawendę.  

 Przed nami ostatni weekend 
strefy kulturalno-eduka-
cyjnej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach. 
W sobotę o 17.30 na małej 
scenie pod Areną Gliwie od-
będzie się spotkanie autor-
skie z Mariuszem Szczygłem 

– reporterem i pisarzem, 
autorem bestsellerowych 
książek „Gottland” i „Zrób 
sobie raj”.

 Teatr Miejski w Gliwicach 
zaprasza na wyjątkowe 
przedstawienie muzyczno-ta-
neczne „tango jest kobietą” 
w reżyserii Michała Kaczmar-
ka będzie można obejrzeć 
w sobotę o godz. 19.00. 

 Tego samego dnia, o godz. 
19.30, w parku Chopina, 
w ramach Parkowego Lata, 
wystąpi zespół projekt Vo-
lodia.

 W niedzielę, 29 sierpnia, przy 
SP nr 39 przy ul. Obrońców 
Pokoju 4 odbędzie się kolejna 
odsłona kina Plenerowego. 
Tym razem najmłodsi zoba-
czą „Sekretne życie kotów”, 
a dorośli film „Jexi”. Projekcje 
o godz. 18.00 (dzieci) i 20.00 
(dorośli).

 Również w niedzielę, o godz. 
19.00, na małej scenie Areny 
Gliwice odbędzie się koncert 
zamykający wakacyjną stre-
fę kulturalno-edukacyjną 
organizowaną w ramach 
wydarzenia Summer Arena! 
Wystąpi Velveteve – eklek-
tyczna buntowniczka, która 
gra w klimatach oscylują-
cych wokół alternatywnych 
brzmień trip-hopu, elektro-
niki, soulu i rapu.

 Niezmiennie polecamy 
plenerową wystawę foto-
grafii Elżbiety Dzikowskiej 
„uśmiech świata”. Znajdzie-
cie ją na płocie przy parku 
Chopina, do 30 sierpnia. 
 (mf)

Powraca lubiany i ceniony Międzynarodowy Festiwal Jazz w Ruinach, przegląd 
talentów wschodzących gwiazd muzyki jazzowej, około jazzowej i improwi-
zowanej twórców z całego świata, a także festiwal młodej sztuki graficznej. 
Na scenie w Hali Modeli GZut przy ul. Wincentego Pola znów będzie głośno!

Jazz w Ruinach jest jedną 
z nielicznych okazji, by zobaczyć 
młodych artystów tuż przed 
ich pojawieniem się na okład-
kach branżowych czasopism. 
W festiwalu biorą udział zespoły 
tworzące autorską muzykę, pre-
zentujące własne spojrzenie na 
jazz XXI wieku, ale też sięgające 
po korzenie tej muzyki, przetwa-
rzając ją na własny użytek.

Tegoroczna edycja Festiwalu 
Jazz w Ruinach odbywa się pod 
hasłem Master Class vs Young 
Blood – Mistrzowie kontra Młoda 
Krew. Kuratorem wystawy – jak 
co roku – jest dr hab. Tomasz 
Kipka, prof. Uniwersytetu Ślą-
skiego. Dyrektorem artystycznym 
muzycznej części festiwalu jest 
dr Piotr Schmidt, a dyrektorem 
festiwalu Daniel Ryciak.

Występy będą odbywać się 
w Hali Modeli GZUT przy 
ul. Wincentego Pola 7 – 13. 
Wstęp na wszystkie wydarze-
nia jest wolny. Pomysłodawcą 
i organizatorem wydarzenia 
jest Stowarzyszenie Muzyczne 
Śląski Jazz Club, najstarsze sto-
warzyszenie jazzowe w Polsce. 
Projekt jest finansowany z bu-
dżetu Miasta Gliwice. (mf)

Jazz  
w Ruinach  
powraca!

Jakie młode talenty usłyszymy w najnowszej 
odsłonie festiwalu?
3 września, godz. 19.00 Otwarcie międzynarodowej wystawy plakatu, w której 
biorą udział artyści z całego świata.

3 września, godz. 19.15  
Paweł Mańka Semiotic Quintet
Premiera koncertowa albumu „Ku-
bizm”, debiutanckiego krążka grupy, 
który ukazał się w lipcu 2021.

4 września, godz. 21.00  
Grzech Piotrowski Wo trio
Trzy żywioły, które łączy, między inny-
mi, miłość do improwizacji. Prastarej, 
trudnej, bo prawdziwej, formy wyra-
zu, zarazem w warstwie artystycznej 
ekspresji jak i wykonawczej.

11 września, godz. 17.30  
Zespół Jazzowy PSM w Gliwicach
Koncert w wykonaniu najmłodszych 
uczestników festiwalu.

4 września, godz. 19.00  
Sabina Meck Sextet
Koncert prezentujący kompozycje 
z trzeciego albumu Sabiny Meck – 
„Słowo na T”. Przy okazji Sabina jest 
także autorką tekstów. Płyta ukazała 
się na rynku pod koniec 2019.

10 września, godz. 21.00  
Piotr Schmidt Quartet
Artysta zaprezentuje materiał z pły-
ty Dark Forecast.

11 września, godz. 21.00  
Judyta Pisarczyk Quartet
Połączenie swingowej tradycji z no-
woczesnym brzmieniem i podejściem 
do jazzu. W repertuarze autorskie 
kompozycje liderki oraz standardy 
jazzowe w nowych aranżacjach.

3 września, godz. 21.00  
kasia Pietrzko trio
To jedna z najbardziej znanych pol-
skich pianistek młodego pokolenia. 
Podczas festiwalu zaprezentuje 
kompozycje ze swojego drugiego 
albumu – Ephemeral Pleasures.

10 września, godz. 19.00  
Jakub Mizeracki trio
Artysta zaprezentuje swoje trio, 
z Alanem Wykpiszem na kontraba-
sie i Sebastianem Kuchczyńskim na 
perkusji.

11 września, godz. 19.00  
Gabriel Niedziela Quartet feat. 
Marcin kaletka
Zespół zajął pierwsze miejsce w II 
edycji Międzynarodowego Jazzowe-
go Konkursu Gitarowego im. Jarka 
Śmietany w Krakowie.
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DecydujMY!
Rozpoczął się jeden z najważniejszych etapów procedury Gliwickiego Budżetu obywatelskiego. 
Do 15 września trwa głosowanie na projekty zaproponowane do realizacji w 2022 roku. Miesz-
kańcy mogą wybierać spośród 175 zadań, w tym 165 dzielnicowych oraz 10 ogólnomiejskich. 
każdy gliwiczanin może oddać w sumie dwa głosy – jeden na projekt dzielnicowy i jeden na 
projekt ogólnomiejski. Wspólnie zdecydujmy, które zwyciężą i zmienią Gliwice – nasze otocze-
nie, społeczność – na lepsze.

kto MoŻE  
ZaGŁoSoWaĆ?

W procedurze głosowania Gliwickiego 
Budżetu Obywatelskiego może uczest-
niczyć każdy mieszkaniec Gliwic. Można 
zagłosować na JEDEN wybrany projekt 
ogólnomiejski i JEDEN wybrany projekt 
dzielnicowy.

Wykaz projektów zakwalifikowanych do 
głosowania zamieszczamy na stronach 
9–16. Kwoty dla dzielnic oraz informacje 
o liczbie głosów umożliwiającej udział 
dzielnic w tzw. puli dla aktywnych 
można znaleźć w ramce na stronie 9. 
Lista wszystkich złożonych wniosków, 
zawierająca informacje o zgłoszonych 
projektach, wraz ze skanami wniosków, 
została zamieszczona na stronie Gliwice.
eu w dziale Gliwicki Budżet Obywatel-
ski. 

GŁoSoWaNiE  
W FOrMIe  
ElEktRoNicZNEJ

Głos można oddać na elektronicznych 
formularzach, dostępnych na stronie 
internetowej gbo.gliwice.eu do godz. 
20.00 15 września 2021 r. Jeden ad-
res e-mail może zostać wykorzystany 
do udziału w głosowaniu przez jednego 
uprawnionego.

W celu ułatwienia głosowania elektro-
nicznego wprowadzone zostały stanowi-
ska do oddawania głosów w wybranych 
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach (wykaz zamieszczamy w ram-
cena stronie 9).

GŁoSoWaNiE  
W FOrMIe  
pApIerOWeJ

Papierowe formularze do głosowania są 
dostępne:
 do pobrania i wydruku na stronie 

internetowej gliwice.eu pod hasłem 
„Gliwicki Budżet Obywatelski” 

 w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, 
w punkcie informacji w holu Biura 
Obsługi Interesantów przy ul. Zwy-
cięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 
31A. 

 w Centrum 3.0 przy ul. Zwycięstwa 
1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Stu-
dziennej 6.

Głos w formie papierowej można oddać 
wrzucając wypełniony i podpisany 
formularz do oznakowanych urn 
w holu Biura Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy 
ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii UM przy  
ul. Jasnej 31A, w siedzibach Centrum 3.0 
Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych 
przy ul. Zwycięstwa 21, ul. Jagiellońskiej 
21 oraz ul. Studziennej 6 w godzinach 
urzędowania. 

Można także przesłać wypełniony 
formularz na adres centrum 3.0, ul. 
Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (o fak-
cie oddania głosu w terminie decyduje 
data jego doręczenia przez operatora 
pocztowego do siedziby Centrum 3.0). 

Osoby którym rodzaj niepełnosprawno-
ści uniemożliwia oddanie głosu, mogą 
skorzystać z pomocy konsultanta ds. 
osób niepełnosprawnych w Biurze 
obsługi interesantów uM przy ul. 
Zwycięstwa 21, w godzinach urzędo-
wania (za okazaniem dokumentu po-
twierdzającego dane osobowe).

kiEDY WYNiki?
Podczas ustalania wyników głosowania 
będą brane pod uwagę projekty, które 
uzyskały poparcie co najmniej 30 głosu-
jących w przypadku projektów dzielnico-
wych oraz 500 głosujących – w przypadku 
projektów ogólnomiejskich. 

lista zadań, które zostaną zrealizo-
wane w 2022 r. zostanie opubliko-
wana do 15 października na stronie 
internetowej Gliwice.eu w dziale 
Gliwicki Budżet obywatelski. W trak-
cie całego głosowania na tej stronie 
w dziale Gliwicki Budżet Obywatelski bę-
dzie na bieżąco udostępniana aktualna 
liczba głosów oddanych na poszczególne 
zadania. 

Zapraszamy do udziału w gło-
sowaniu i zachęcamy do kon-
sultacji osobistych i telefonicz-
nych z pracownikami centrum 
3.0. Zespół ds. GBo działa 
w filii przy ul. Jagiellońskiej 21 
w Gliwicach (e-mail: gbo@gods. 
gliwice.pl, tel. 32/238-24-55, 
734-150-808). DecydujMY!

WiEMY,  
ŻE to DZiaŁa!

W ubiegłorocznym Gliwickim Budżecie 
Obywatelskim mieszkańcy chętnie od-
dawali głosy na inwestycje dotyczące 
m.in. infrastruktury sportowej, zieleni 
miejskiej czy remontów dróg i chodników. 
Dzisiaj korzystamy już ze zrealizowanych 
projektów. 

Popularnością cieszyły się także zadania 
z dziedziny kultury i ekologii – potańcówki 
dla seniorów z dzielnicy Szobiszowice czy 
warsztaty pielęgnacji zieleni. To wszystko 
jest realizowane w tym roku, na naszych 
oczach, a świadectwem skuteczności 
Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 
są opinie mieszkańców, bezpośrednich 
odbiorców działań, które spływają do Cen-
trum 3.0, a także ich  zaangażowanie jako 
uczestników licznych spotkań, warsztatów, 
zajęć sportowych. (GODS/ap)

Wycieczka autokarowa  
szlakiem drewnianych  
kościołów – dzielnica  
Politechnika –  
realizacja 2021 r.

Zajecia z j. angielskiego – dzielnica trynek – realizacja 2021 r.
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Wykaz filii MBP, w których będą 
dostępne stanowiska do głosowania 
elektronicznego: 
• Biblioteka centralna (ul. kościuszki 17), 
• Biblioforum (ul. lipowa 1), 
• Filia nr 1 (pl. inwalidów Wojennych 3), 
• Filia nr 5 (ul. Perkoza 12), 
• Filia nr 7 (ul. Junaków 4), 
• Filia nr 9 (ul. czwartaków 18), 
• Filia nr 13 (ul. Paderewskiego 56), 
• Filia nr 16 (ul. Przedwiośnie 2), 
• Filia nr 20 (ul. Bernardyńska 2), 
• Filia nr 21 (ul. Syriusza 30), 
• Filia nr 22 (ul. Spacerowa 6), 
• Filia nr 23 (ul. Sopocka 2), 
• Filia nr 25 (ul. Jaśminu 20), 
• Filia nr 30 (ul. Partyzantów 25). 

Stanowiska będą dostępne dla mieszkańców zgodnie 
z godzinami otwarcia filii wskazanymi na stronie 
internetowej www.biblioteka.gliwice.pl.

WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

(głosowanie mieszkańców odbywa się w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2021 r.)

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich 900 000 zł

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis projektu Przewidziany koszt 

projektu

1 132 Przebudowa ścieżki pieszo-ro-
werowej przy ul. Płażyńskiego Wykonanie nowej nawierzchni (asfaltowej) ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Płażyńskiego. 590 000

2 276 turnieje gier planszowych 
i komputerowych

Organizacja 10 jednodniowych turniejów, w tym 5 turniejów gier planszowych  
i 5 turniejów gier komputerowych z transmisją w internecie. 310 500

3 278 Bikepark w Parku Szwajcaria Budowa toru rowerowego pumptrack w Parku Szwajcaria. 320 000

4 279 Masaż limfatyczny dla pra-
cowników gliwickich szpitali

Wykonanie serii 10 masaży limfatycznych dla 50 osób pracujących na oddziałach COVID 
w gliwickich szpitalach i będących mieszkańcami Gliwic. 31 500

5 280 Montaż przewijaka dla osób 
z niepełnosprawnościami Montaż przewijaka dla osób z niepełnosprawnościami w jednej z toalet w Śródmieściu. 25 000

6 281 turniej piłkarski dla dzieci 
i młodzieży Rozgrywki reprezentacji w piłce nożnej szkół podstawowych w poszczególnych rocznikach. 90 000

7 282 E-przewodnik po mieście Stworzenie aplikacji na telefon, tablet, komputer, pozwalającej mieszkańcom zapoznać się 
z ciekawymi miejscami w mieście. 80 000

8 311 Restauracja Parkowa – okrąglak 
na placu Grunwaldzkim Odtworzenie budynku „Okrąglaka” przy placu Grunwaldzkim. 900 000

9 319 XGame – Platforma sportowa Zakup sprzętu sportowego oraz organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży z dzielnic 
Baildona, Kopernika i Szobiszowice. 145 000

10 321 Mnemotechniki w edukacji – 
warsztaty

Cykl zajęć dla dzieci w wieku 7–13 lat z zakresu: kreatywnych technik uczenia się, relaksacji,  
treningu koncentracji i walki ze stresem. Zajęcia odbywałyby się w: SP-2, SP-6, SP-8, SP-9, SP-11, 
SP-13, SP-21, ZS-P1, ZS-P2, ZS-P3, ZS-P5, ZS-P6, ZS-P8, ZS-P12, ZS-P16, ZSO-4, ZSO-8, ZSO-14.

380 700

SuMA 2 872 700 

GliWicki BuDŻEt oBYWatElSki 2022 
kWotY Dla DZiElNic

Dzielnica 
kwota na realizację zadań  

w poszczególnych  
dzielnicach [zł]

Minimalna liczba głosów 
ważnych w dzielnicy  

umożliwiająca udział w tzw. 
puli dla aktywnych

BAILDONA 360 000 911 
BOJKÓW 208 000 301 
BRZEZINKA 197 000 256 
CZECHOWICE 152 000 77 
KOPERNIKA 380 000 995 
LIGOTA ZABRSKA 183 000 202 
ŁABĘDY 499 000 1472 
OBROŃCÓW POKOJU 263 000 524 
OSTROPA 209 000 304 
POLITECHNIKA 235 000 412 
SIKORNIK 447 000 1261 
SOŚNICA 569 000 1753
STARE GLIWICE 296 000 656 
SZOBISZOWICE 440 000 1237 
ŚRÓDMIEŚCIE 467 000 1345 
TRYNEK 542 000 1644 
WILCZE GARDŁO 162 000 115 
WOJSKA POLSKIEGO 422 000 1163 
WÓJTOWA WIEŚ 277 000 578 
ZATORZE 439 000 1232
ŻERNIKI 227 000 379
Razem na projekty  
dzielnicowe 6 974 000
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WYKAZ PROJEKTÓW  
OCENIONYCH POZYTYWNIE 

W RAMACH PROCEDURY  
GLIWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

(głosowanie mieszkańców odbywa się w terminie od 25 sierpnia do 15 września 2021 r.)

PROJEKTY DZIELNICOWE

kwota przeznaczona na realizację projektów dzielnicowych 6 974 000

Dzielnica Baildona
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 360 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 052 Modernizacja skweru  
teodora kalidego

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji skweru na działce 115/2, obręb Politechnika,  
wraz z zagospodarowaniem terenu (mała architektura) oraz wykonaniem oświetlenia. 360 000

2 053 Radarowe wyświetlacze prędkości 
na ul. Robotniczej i ul. Baildona Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości przy ulicach Robotniczej i Baildona. 75 000

3 054 Rozbudowa placu zabaw  
przy ul. Hutniczej

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Hutniczej. Montaż dodatkowych urządzeń 
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 360 000

4 067 Warsztaty rękodzielnicze
Cykl otwartych warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców dzielnicy (scrapbooking, 
decoupage, wyrób papieru i kartek, florystyka, majsterkowanie itp.), odbywających się 
w Klubie „Baildonka”.

30 000

5 200 aktywna Baildonka – zajęcia  
dla dzieci i dorosłych

Organizacja warsztatów aktywizujących mieszkańców dzielnicy: warsztaty rękodzielnicze,  
zajęcia językowe, zajęcia fitness, aqua aerobik oraz zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych. 90 000

6 201 Street workout przy ul. Franciszkańskiej Budowa strefy do street workout przy ul. Franciszkańskiej. 300 000

7 216 Dziecięce rozgrywki piłkarskie Rozgrywki ligowe przeznaczone dla dzieci do lat 12, grających w piłkę nożną w drużynach 
szkolnych, klubowych, jak i amatorskich. 16 000

8 317 Remont boiska  
przy ul. chorzowskiej – Jesionowej

Remont boiska zlokalizowanego na działce nr 213, obręb Żorek przy ul. Chorzowskiej  
– Jesionowej. 140 000

9 318 Mural Johna Baildona  
i doposażenie ZSP nr 6

Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, ul. Robotnicza 6 w sprzęt sportowy  
(ergometry, trenażery), wymiana nawierzchni oraz doposażenie placu zabaw. Dodatkowo 
wykonanie muralu antysmogowego Johna Baildona, który zostanie odsłonięty podczas 
pikniku z okazji 250-lecia urodzin Johna Baildona.

199 000

SuMA 1 570 000

Dzielnica Bojków
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 208 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 147 Bezpieczna droga  
do szkoły SP nr 8

Wdrożenie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dzieci na ulicy przy Szkole  
Podstawowej nr 8 w Gliwicach – Bojkowie. 178 000

2 166 lampa lED solarno-wiatrowa  
przy ul. Miodowej

Budowa oświetlenia na ul. Miodowej przy budynku 70M z wykorzystaniem lampy  
hybrydowej solarno-wiatrowej. 10 400

3 213 książkomat przy SP nr 8 Umieszczenie książkomatu (18 skrytek) na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w Gliwicach. 
Dostęp 24/7. 146 000

4 217 Budowa oświetlenia hybrydowego 
ul. Jeziornej i koniczynowej

Budowa od 6 do 8 punktów oświetlenia hybrydowego ul. Jeziornej i ul. Koniczynowej  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób  
korzystających z dróg.

95 000

5 223 Mural Wykonanie muralu przedstawiającego gniazdo z bocianami, nawiązującego do istniejącego 
w dzielnicy od wielu lat bocianiego gniazda. 61 500

SuMA 490 900

Dzielnica Brzezinka
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 197 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 156
Zajęcia ogólnorozwojowe oraz 

treningi piłki plażowej dla dzieci 
i młodzieży

Cykl całorocznych zajęć sportowych obejmujących piłkę plażową oraz zajęcia  
ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży. 22 000

2 157 Zajęcia ogólnorozwojowe oraz trenin-
gi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

Cykl całorocznych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 4–14 lat, obejmujący zajęcia piłki 
nożnej i ogólnorozwojowe. 20 000

3 159 aktywny senior – cykl wydarzeń 
integracyjno-kulturalnych

Zorganizowanie cyklu wydarzeń integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców dzielnicy w wieku 
senioralnym, takich jak: spotkanie integracyjne, wspólne wyjścia do kina i teatru oraz wycieczki. 31 500

4 183 tablice informujące o zanieczyszcze-
niu powietrza przy ZSo nr 12

Zakup i montaż w ZSO nr 12 (ul. Płocka 16) małej stacji pomiarowej z wyświetlaczem,  
informującym mieszkańców o poziomie zanieczyszczenia powietrza. 15 000
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5 205 integracyjne turnieje sportowe 
dla osób niepełnosprawnych

Realizacja integracyjnych turniejów sportowych na terenie ZSO nr 12. Do turniejów piłki 
nożnej, siatkówki, koszykówki zaproszone zostaną pełnosprawne i niepełnosprawne drużyny 
szkolne, klubowe i amatorskie.

10 000

6 286 Park trampolin przy ul. Gnieźnieńskiej Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Gnieźnieńskiej. 197 000

7 323 Wiata przeciwsłoneczna  
przy ul. Łódzkiej Budowa wiaty przeciwsłonecznej przy ul. Łódzkiej. 35 000

SuMA 330 500

Dzielnica Czechowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 152 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 095 utwardzenie nawierzchni parkingu 
i wjazdu przy Starej Szkole

Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic (Starej 
Szkoły), na działce nr ewid. 275, obr. Czechowice Zachów, przy ul. Nad Łąkami 1 w Gliwicach. 140 000

SuMA 140 000

Dzielnica Kopernika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 380 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 012 Park trampolin przy ul. centaura Budowa parku trampolin ziemnych przy ul. Centaura. 200 000

2 019 integracja międzypokoleniowa 
mieszkańców

Organizacja olimpiady dla seniorów (m.in. bieg, skok w dal, kręgle, rzut piłką lekarską, 
pchnięcie kulą, przełaje rowerowe, pływanie) oraz pikniku międzypokoleniowego dla 
mieszkańców dzielnicy – spotkania integracyjnego dziadków z wnukami.

16 750

3 031 Monitoring placu przy ul. Jowisza Montaż punktu kamerowego na placu przy ul. Jowisza (działka nr 119). 56 200

4 041 Modernizacja siłowni zewnętrznej 
przy ul. Gwiazdy Polarnej

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy ul. Gwiazdy Polarnej / Syriusza.  
Wymiana i montaż nowych urządzeń. Doposażenie strefy street workout. 180 000

5 051
Budowa toru rowerowego  

– pumptrack przy ul. Pionierów  
i ul. Witoszka

Budowa toru rowerowego – pumptrack na działce nr 210/4, obręb Kopernik. 350 000

6 114 aleja leśna z oświetleniem od  
ul. toszeckiej do kąpieliska leśnego

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji alei oraz wykonanie oświetlenia alei 
od ul. Toszeckiej do bramy wejściowej Kąpieliska Leśnego. 380 000

7 118 Plac zabaw przy ZSo nr 8
Budowa małego placu zabaw ze sztuczną nawierzchnią, utworzenie fizycznego kącika  
naukowego, stworzenie „miasteczka ruchu drogowego”, wykonanie zejścia na teren szkolny  
od strony północnej.

380 000

8 123 Parking przy ul. Bereniki Budowa parkingu na 15 miejsc postojowych przy ul. Bereniki, na działce nr ewid. 148/2,  
obręb Kopernik. 300 000

9 148 instalacja pojemnika Serce dla 
Gliwic przy ZSo nr 8

Instalacja pojemnika w kształcie serca przy ZSO nr 8 (ul. Syriusza 30), który umożliwi  
zbiórkę plastikowych nakrętek w ramach akcji wspierających osoby potrzebujące  
i organizacje charytatywne. Projekt pomoże też w aktywnym podnoszeniu świadomości 
ekologicznej uczniów i będzie przypominać mieszkańcom o obowiązku segregacji odpadów.

2 500

10 256 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach przy ul. Kopernika 63. 9 700

SuMA 1 875 150

Dzielnica Ligota Zabrska
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 183 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 141 Modernizacja placu zabaw  
przy skwerze 700-lecia

Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie skweru 700-lecia. Wymiana piaskownicy 
i huśtawek. Montaż mat przerostowych. 183 000

2 142 Plenerowy kącik naukowy na 
terenie SP nr 11

Ogólnodostępny plenerowy park doświadczeń i eksperymentów dla dzieci na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 11 w Gliwicach przy ul. Pocztowej 31 – zakup i montaż urządzeń naukowych, 
muzycznych i sensorycznych.

80 000

3 145 Wiaty grillowe przy skwerze 
700-lecia ligoty Zabrskiej Doposażenie skweru 700-lecia Ligoty Zabrskiej o dwie zadaszone wiatry grillowe. 100 000

SuMA 363 000

Dzielnica Łabędy
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 499 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 073+297 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Planetarnej

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Planetarnej / Piaskowej. Wymiana  
urządzeń zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 499 000

2 177 Rewitalizacja zieleni  
przy ul. Narutowicza

Rewitalizacja zieleni obejmująca pielęgnację istniejącej zieleni, prace porządkowe,  
utwardzenie przedeptów i nasadzenia materiału roślinnego. 100 000

3 221 Gimnastyka dla seniorów Przeprowadzenie zajęć gimnastycznych z elementami rehabilitacji, mających na celu 
usprawnienie mobilności osób w wieku senioralnym. 8 750
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4 300 utwardzenie terenu wzdłuż  

ul. ossolińskich
Utwardzenie miejsc do parkowania wzdłuż ul. Ossolińskich, na odcinku od ul. Satyryków 2 
do ul. Ossolińskich 15. 305 000

5 301 chodnik na ul. Poezji i ul. ossolińskich Rozbudowa ciągu chodnika na ul. Poezji (po stronie numerów parzystych) i ul. Ossolińskich (do ul. Prozy). 285 000

6 303 Modernizacja skweru  
przy ul. Strzelców Bytomskich

Modernizacja skweru zlokalizowanego na części działki nr 274, obręb Łabędy,  
przy ul. Strzelców Bytomskich wraz z wykonaniem oświetlenia. 255 000

7 304 cykl imprez dla seniorów Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru 
i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem. 78 000

8 305 Zajęcia gimnastyczne Gimnastyka usprawniająca ruchowo dla 30 mieszkańców Łabęd, raz w tygodniu przez 1 h. 10 550

9 306 kreatywne warsztaty dla dzieci Cykl kreatywnych warsztatów z wykorzystaniem klocków Lego dla dzieci, w czasie których 
poznają one nowe techniki budowania i programowania. 15 000

10 307 Pierwsza pomoc przedmedyczna Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla wszystkich grup wiekowych.  
Treść zajęć i zakres dostosowany do wieku odbiorców. 4 200

11 308 Zumba Fitness Zajęcia Zumba Fitness dla 50 pań z Łabęd w wieku od 18 lat, zajęcia 1 raz w tygodniu. 10 550

12 309 kurs samoobrony dla kobiet Kurs samoobrony dla kobiet – nauka praktycznych technik samoobrony, rozwijanie  
sprawności i nauka właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. 15 000

13 310 tenis stołowy Zajęcia tenisa stołowego dla 40 dzieci w wieku 7–14 lat z terenu Łabęd. Zajęcia 1 x w tygodniu po 2 h. 17 000

SuMA 1 603 050

Dzielnica Obrońców Pokoju
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 263 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 004 Nasadzenia w formie labiryntu  
na skwerze przy SP 39

Wykonanie nasadzeń z drzew i krzewów, które utworzą labirynt, na terenie działki nr 680, 
obręb Szobiszowice. 50 000

2 024 Modernizacja placu zabaw  
przy ul.Paderewskiego

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Paderewskiego. Wymiana i montaż  
nowych urządzeń, doposażenie obiektu m.in. o tyrolkę. 263 000

3 116 aerobik dla Pań Aerobik dla kobiet mieszkających w dzielnicy Obrońców Pokoju. 29 200

4 175 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach przy ul. Obrońców Pokoju 4. 13 300

5 182 Spotkania z behawiorystą  
zwierzęcym dla właścicieli psów

Spotkania i konsultacje z behawiorystą zwierzęcym dla mieszkańców będących  
właścicielami psów. Celem projektu jest niwelowanie agresywnych zachowań  
czworonogów i błędów popełnianych przez właścicieli na etapie socjalizacji zwierząt.

6 700

6 218 Dziecięce Rozgrywki Piłkarskie Rozgrywki ligowe przeznaczone dla dzieci do lat 10-ciu, grających w piłkę nożną  
w drużynach szkolnych, klubowych, jak i amatorskich. 16 000

7 315 Doposażenie ZSP nr 4 Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Obrońców Pokoju 4  
w mechaniczną instalację wentylacji, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne. 145 000

8 316 kurs fotografii cyfrowej Kurs fotografii cyfrowej dla mieszkańców, związany z techniką wykonywania, obrabiania, 
poprawiania, edytowania i wykorzystywania fotografii cyfrowej. 28 800

SuMA 552 000

Dzielnica Ostropa
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 209 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 034 Wyposażenie dla oSP ostropa Zakup wyposażenia dla OSP Gliwice-Ostropa, tj. przyczepki sprzętowej (producent Viola),  
pilarki Stihl MS 462 C-MR do akcji ratowniczych oraz narzędzi akumulatorowych Makita 18V. 31 000

2 035 oświetlenie ul. Marynarskiej
Budowa latarni zasilanej hybrydowo (solarnie i wiatrowo) na ul. Marynarskiej,  
na działce gminnej nr 1315/3, obr. Ostropa Północ, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 
w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób korzystających z drogi.

22 700

3 084 Zajęcia fitness Zajęcia fitness odbywające się na świeżym powietrzu; od kwietnia do września. 12 200

SuMA 65 900

Dzielnica Politechnika
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 235 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 022 Spacery ornitologiczne Spacery weekendowe dla mieszkańców z ornitologiem, jesienna, zimowa, wiosenna obserwacja 
ptaków w parku Chrobrego i okolicach, wzdłuż rzeki Kłodnicy jak i innych miejscach w Gliwicach. 6 000

2 082 Przeniesienie przejazdu  
dla rowerów przy ul. konarskiego

Przeniesienie przejazdu dla rowerów z ul. Konarskiego na stronę zachodnią przejścia  
dla pieszych. 90 000

3 115 Spotkania z kulturą Cykl ogólnodostępnych, bezpłatnych 8 warsztatów rękodzielniczych oraz 3 wydarzeń  
kulturalnych w dzielnicy. 21 000

4 134 kurs jazdy na rolkach Kurs jazdy na rolkach prowadzony przez profesjonalnych instruktorów w sezonie letnim (od maja do 
września), o różnym poziomie zaawansowania, z możliwością wypożyczenia sprzętu od instruktora. 28 000

5 152 cykl wydarzeń aktywizujących 
seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: wycieczki piesze i autokarowe  
z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem do obiektu muzealnego oraz  
posiłkiem integracyjnym, wycieczki o tematyce przyrodniczej, 2 wydarzenia  
kulturalno-integracyjne w formie biesiady z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe  
nordic walking oraz wyjścia na koncerty czy wydarzenia kulturalne.

40 000
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6 320 Stacjonarne rowery miejskie  

na pl. krakowskim Montaż 4 stacjonarnych rowerów miejskich na placu Krakowskim. 150 000

SuMA 335 000

Dzielnica Sikornik
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 447 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 002 Nasadzenia drzew Nasadzenie 100 drzew wzdłuż obwodnicy zachodniej w dzielnicy Sikornik. 100 000

2 003 chodnik obok targowiska Wykonanie chodnika o długości około 45 m na działce nr ewid. 628, obr. Sikornik (obok targowiska). 55 000

3 043 Modernizacja siłowni zewnętrznej 
przy al. Sikornik

Modernizacja istniejącej siłowni zewnętrznej przy al. Sikornik. Wymiana urządzeń  
siłowych i nawierzchni. Montaż dodatkowych urządzeń do street workout. 180 000

4 064 Modernizacja placu zabaw przy 
ul. Derkacza

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Derkacza. Wymiana urządzeń zabawowych 
oraz nawierzchni bezpiecznych. 447 000

5 079 Monitoring wybranych miejsc 
dzielnicy

Zabudowa kamer monitoringu miejskiego obejmującego teren skweru przy DPS  
przy ul. Sikornik i placu zabaw przy ul. Pliszki wraz z zabudową kamer monitoringu  
obiektowego obejmującego teren boiska sportowego przy SP nr 41 oraz ZSO nr 5.

173 000

6 090 Pumptrack w rejonie ul. kokoszki Budowa toru rowerowego – pumptrack w rejonie ul. Kokoszki. Działka nr 17, obręb Sikornik. 320 000

7 113 Gimnastyka w wodzie dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy. 16 500

8 129 Plac zabaw przy ul. cyraneczki
Budowa placu zabaw przy PM nr 41 (ul. Cyraneczki 3). Zakres zadania obejmuje: prace 
projektowe, roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej, montaż 3 zestawów 
urządzeń rekreacyjno-zabawowych, prace porządkowe.

280 000

9 139 Siłownia zewnętrzna przy ul. Pliszki Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw przy ul. Bekasa/Pliszki. 120 000

10 140 Zajęcia z piłki nożnej Aktywizacja ruchowa dzieci w wieku 5–15 lat. Projekt zakłada 25 zajęć po 1,5 godz.,  
przez ok. 6 miesięcy na terenie dzielnicy. 11 000

11 187 Pracownia językowa w ZSP nr 16
Modernizacja sali dydaktycznej, doposażenie pracowni w: stanowiska językowe,  
urządzenia audio-video, tablicę multimedialną, programy i audiobooki oraz w pomoce 
dydaktyczne. Ponadto planowana jest organizacja Dni Europejskich dla mieszkańców.

115 000

12 288 Bezpieczne przejścia dla pieszych 
przy ul. czapli i Pliszki

Ustawienie oznakowania aktywnego przy dwóch przejściach dla pieszych na ul. Czapli 
i dwóch przejściach dla pieszych na ul. Pliszki. 108 000

13 289 oświetlenie chodnika pomiędzy 
ul. Pliszki i ul. Sikornik

Budowa latarni wzdłuż chodnika pomiędzy ul. Pliszki i ul. Sikornik w celu poprawy  
bezpieczeństwa mieszkańców. 92 500

SuMA 2 018 000

Dzielnica Sośnica
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 569 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 021 Skwer rekreacyjny przy ul. Wielickiej Budowa nowego skweru rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Wielickiej, działka nr 736/5. 569 000

2 038 Wydarzenia w bibliotece Wydarzenia kulturalne w Filii nr 16 MBP w Gliwicach Sośnicy, m.in.: warsztaty, spotkania 
autorskie, przedstawienia dla dzieci. 21 000

3 040 Monitoring wybranych miejsc 
dzielnicy

Monitoring: boiska sportowego przy ul. Skarbnika 3; skrzyżowania ul. Wielickiej  
z ul. Korczoka; skrzyżowania ul. Wielickiej z ul. Odrowążów. 123 900

4 068 Zakup defibrylatorów
Zakup defibrylatorów AED do hali sportowej przy ul. Sikorskiego 130, pływalni Neptun 
przy ul. Dzionkarzy 1 i Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi  
przy ul. Reymonta 18A.

20 000

5 104 Zatoka postojowa  
przy ul. Przedwiośnie

Budowa zatoki postojowej przy ul. Przedwiośnie na wysokości terenów po byłych nieckach 
basenowych (na wysokości dz. nr 1518, obr. Sośnica). 261 000

6 107 Wiata rekreacyjna pomiędzy  
ul. Wschodnią a Miastem Zabrze

Budowa wyposażonej w ławki i stolik wiaty rekreacyjnej, przy drodze rowerowej G-3  
pomiędzy ul. Wschodnią a Miastem Zabrze. Działka nr 1673/3, obręb Sośnica. 40 000

7 161 Nasadzenia roślin wzdłuż  
ul. Przyszłości

Nasadzenia roślin ozdobnych przy miejscach parkingowych wzdłuż ul. Przyszłości  
na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Przedwiośnie. 70 000

8 163 Boisko wielofunkcyjne  
przy stawach „Szachta”

Budowa wielofunkcyjnego boiska do piłki plażowej (nożnej i ręcznej)  
na działce nr ewid. 1175/7, obr. Sośnica. 569 000

9 174 Budki lęgowe  
dla ptaków – warsztaty

Warsztaty, których celem jest wykonanie przez mieszkańców budek lęgowych dla ptaków. 
Wykonane budki zostaną umieszczone w ogólnodostępnych miejscach publicznych  
tj. terenach szkół, przedszkoli itp. W programie warsztatów także prelekcja na temat ptaków 
występujących na terenie miasta.

3 500

10 209 Wakacyjne zajęcia animacyjne, 
sportowe i artystyczne dla dzieci

Cykl wakacyjnych zajęć animacyjnych, sportowych i artystycznych w dzielnicy Sośnica,  
realizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach przy ul. Reymonta 18a 
oraz na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach  
przy ul. Przedwiośnie 2.

20 000

11 211 Zielony skwer przy SP nr 14
Stworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jedności 35,  
składającego się z naturalnego placu zabaw z nasadzeniami drzew, krzewów i roślin,  
urządzeń dydaktyczno-rekreacyjnych uzupełnionych o elementy małej architektury  
wraz z instalacją monitoringu.

60 000

12 222 książkomat przy SP nr 21 Umieszczenie książkomatu dla mieszkańców na terenie Szkoły Podstawowej nr 21. 222 000

13 243 Pijalnia wody na skwerze  
przy ul. Dzionkarzy Zakup i montaż podręcznej pijalni wody na skwerze przy ul. Dzionkarzy. 50 000

14 265 Warsztaty z zakresu zdrowia  
psychicznego

Realizacja 8 warsztatów dla osób w wieku 15–35 lat oraz osób w wieku produkcyjnym 
z obszaru zdrowia psychicznego, w tym m.in. umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
umiejętności słuchania i wyrażania uczuć/emocji.

5 600

SuMA 2 035 000
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Dzielnica Stare Gliwice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 296 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 065 książkomat przy ZSP nr 13 Umieszczenie książkomatu oraz trezora bibliotecznego przy Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 13 przy ul. Rubinowej. 240 000

2 086 Makijaż permanentny dla kobiet po 
przebytym leczeniu onkologicznym

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet 
z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla kobiet 60+. 14 000

3 124 Zajęcia sportowe  
dla mieszkańców

Organizacja cyklicznych zajęć dla mieszkańców dzielnicy w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, 
piłka nożna, siatkówka, rajdy rowerowe, nordic walking. Tylko dla seniorów organizacja zajęć 
gimnastycznych.

60 000

4 136 Rozbudowa strefy relaksu  
przy ul. Sadowej Rozbudowa istniejącej strefy relaksu przy ul. Sadowej o dodatkowe urządzenia. 90 000

5 137 Plac zabaw przy ul. Sadowej Budowa placu zabaw dla dzieci za górką saneczkową przy ul. Sadowej. Montaż urządzeń 
zabawowych z nawierzchnią bezpieczną. 296 000

6 199 Próg zwalniający na ul. Sadowej Wykonanie progu zwalniającego na ul. Sadowej w rejonie posesji nr 6–8 oraz barier zabezpie-
czających przed wtargnięciem pieszego na jezdnię na wysokości wyjścia z boiska sportowego. 34 400

7 235 Nowa nawierzchnia na ul. Braci Grimm Przebudowa drogi – wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni ul. Braci Grimm. 222 000

SuMA 956 400

Dzielnica Szobiszowice
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 440 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 030
opieraki – przysiadaki przy ul. Dzie-
wanny, lublinieckiej, świętojańskiej, 

udzieli, Warszawskiej

Utworzenie miejsc odpoczynku dla seniorów i osób o ograniczonej mobilności  
poprzez zamontowanie obiektów małej architektury w postaci przysiadek – umożliwienia 
odpoczynku jednocześnie dwóm osobom.

52 000

2 149 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Szobiszowice. Zajęcia  
odbywałyby się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gliwicach przy ul. ul. Orląt Śląskich 25. 9 500

3 158 Modernizacja placu zabaw przy 
szkole ZSP nr 10

Kompleksowa modernizacja/odbudowa ogrodzenia wokół PM nr 36  
(ul. Sztabu Powstańczego 56C). Wykonanie zadaszenia piaskownic dla poprawy komfortu 
użytkowników w czasie zabaw spędzanych na powietrzu w słoneczne dni.

440 000

4 167 + 195 Wybieg dla psów na skwerze Nacka Budowa wybiegu dla psów na Skwerze Nacka. 150 000

5 202 Zielone ekrany akustyczne wzdłuż 
al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Wykonanie zielonych ekranów akustycznych wzdłuż al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego  
– nasadzenie szpaleru ok. 120 szt. grabu pospolitego odmiany „Fastigiata”. 90 000

6 234 Modernizacja boiska sportowego 
na skwerze nacka

Modernizacja istniejącego boiska na skwerze Nacka, z dostosowaniem do gry w siatkówkę 
i koszykówkę. 440 000

7 246 Siłownia plenerowa przy SP nr 7 Utworzenie siłowni plenerowej, wraz z remontem zaplecza sportowego i zakupem sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego (na imprezy plenerowe). 180 000

8 248 Gimnastyka w wodzie dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów. 15 000

9 314 aktywny senior – wydarzenie kultu-
ralne oraz wycieczka dla seniorów

Organizacja wycieczki oraz wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla seniorów wraz  
z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami. 13 000

SuMA 1 389 500

Dzielnica Śródmieście
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 467 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu
1 027 aqua aerobik dla seniorów Cykl zajęć gimnastycznych i usprawniających w wodzie dla seniorów z dzielnicy. 16 100

2 037 Siłownia przy SP 28
Stworzenie siłowni w SP 28, z której będą mogli korzystać uczniowie i mieszkańcy. Zakres 
prac obejmuje również adaptację pomieszczenia z wydzieleniem niezależnego przejścia, 
prace instalacyjne, prace budowlano-remontowe, prace wykończeniowe.

85 000

3 069 Modernizacja placu zabaw na 
skwerze Bottrop

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Bottrop. Wymiana urządzeń zabawo-
wych oraz nawierzchni bezpiecznych. 467 000

4 085 Makijaż permanentny dla kobiet po 
przebytym leczeniu onkologicznym

Makijaż permanentny dla 20 kobiet po przebytym leczeniu onkologicznym oraz dla kobiet 
z problemem łysienia plackowatego. Oferta dla kobiet 60+. 14 000

5 160 ogród zabaw przy PM nr 40
Budowa placu/ogrodu zabaw przy PM nr 40 (ul. Sienkiewicza 9). Zakres zadania obejmuje prace 
projektowe, wykonanie strefy zabaw, miejsca rekreacyjno-poznawczego, ścieżki sprawnościowej, 
a także montaż urządzeń i elementów małej architektury oraz nasadzenie roślinności.

125 000

6 165 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. 9 500

7 193 Nasadzenia przy ul. Fredry Nasadzenie roślin na skwerze przy ul. Fredry, pomiędzy DTŚ a Parkiem Chopina.  
Działka nr 390/1, obręb Centrum. 30 000

8 252 Zieleńce na ul. Dworcowej Zagospodarowanie przestrzeni oraz nowe nasadzenia na terenach zielonych położonych 
przy ul. Dworcowej na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Dolnych Wałów. 40 000

9 254 Nowa zieleń  
przy ul. Wyszyńskiego

Wykonanie remontu nawierzchni i infrastruktury terenu przed budynkami  
ul. Wyszyńskiego 14A–14D, ustawienie parkletów oraz nasadzenie roślin. 305 000

10 268 Modernizacja placu zabaw na 
skwerze Dessau

Modernizacja istniejącego placu zabaw na skwerze Dessau. Wymiana nawierzchni  
bezpiecznych oraz montaż nowych urządzeń. 467 000

11 295 + 
185

Zieleń wzdłuż al. Przyjaźni (odcinek  
ul. Zwycięstwa – ul. chudoby)

Kompleksowa renowacja terenów zielonych wzdłuż al. Przyjaźni na odcinku pomiędzy  
ul. Zwycięstwa a ul. Chudoby. 70 000

12 296 + 
239

Nasadzenia na al. Przyjaźni (odcinek 
ul. Dworcowa – ul. częstochowska)

Aleja Przyjaźni – nasadzenia roślin ozdobnych wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego na odcinku 
ul. Dworcowa – ul. Częstochowska. 100 000

SuMA 1 728 600
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Dzielnica Trynek
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 542 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 010 Zielone podwórko  
przy ul. Piastowskiej

Modernizacja podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi przy ul. Piastowskiej 4–6 
i ul. Piastowskiej 14–16. 145 000

2 070 Rozbudowa street workoutu  
przy ul. Jasnej

Rozbudowa istniejącego street workoutu przy ul. Jasnej poprzez montaż dodatkowych 
urządzeń siłowych: 1 lina do crossfit, 2 worki bokserskie, 3 worki do kickboxingu,  
10 profesjonalnych urządzeń siłowych z regulacją obciążenia.

500 000

3 071 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Piastowskiej

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Piastowskiej. Wymiana urządzeń  
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 300 000

4 125 Modernizacja placu zabaw  
przy SP nr 5

Rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy SP nr 5 (ul. Żwirki i Wigury 85) w nowe  
urządzenia, w tym także dostosowane dla dzieci ze szczególnymi potrzebami. Zakres  
zadania obejmuje również: prace projektowe, roboty ziemne, demontaż i montaż  
urządzeń, powiększenie nawierzchni bezpiecznej, prace porządkowe.

300 000

5 144 kontraruch rowerowy na ul. Dzierżona Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na jednokierunkowej ulicy Dzierżona. 1 000

6 153 ścianki wspinaczkowe przy ul. Jasnej Budowa bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego do boulderingu na terenie Orlika  
przy ul. Jasnej. 200 000

7 164 Zajęcia z boksu Półroczny cykl ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami boksu dla  
mieszkańców dzielnicy chcących poprawić swoją ogólną sprawność fizyczną i samopoczucie. 12 000

8 224 Strefa rekreacyjno-sportowa  
przy ZSP nr 1

Wybudowanie strefy rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 
w Gliwicach przy ul. Kilińskiego 1. 220 000

9 249 Język angielski dla mieszkańców Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Kurs obejmowałby grupy dla poczatkujących i średniozaawansowanych. 70 000

10 255 Warsztaty kreatywne w bibliotece Organizacja w Filii nr 15 MBP cyklu warsztatów i zajęć kreatywnych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 12 000

11 261 kurs tańca Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 32 000

12 312 Zajęcia sportowe dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Trynek. Zajęcia  
odbywałyby się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach przy ul. ul. Kilińskiego 1. 9 500

SuMA 1 801 500

Dzielnica Wilcze Gardło
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 162 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 032 Street workout na boisku  
przy ul. Niezapominajki

Stworzenie strefy rekreacyjnej z zestawem sprawnościowym typu street workout.  
Działka nr 214/2, obręb Wilcze Gardło. 162 000

2 089 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dwa razy w tygodniu (w tym aerobik,  
tenis stołowy) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. 35 000

3 192 Rozbudowa monitoringu  
przy pl. Jaśminu

Uzupełnienie istniejącego monitoringu na budynku przy pl. Jaśminu 2 o dodatkową  
kamerę skierowaną na przejście dla pieszych oraz wejścia do budynku. 7 700

4 220 Rozbudowa siłowni zewnętrznej 
przy placu zabaw Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej – montaż nowych urządzeń. 45 000

SuMA 249 700

Dzielnica Wojska Polskiego
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 422 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 042 książkomat przy ul. kozielskiej Umieszczenie książkomatu (42 skrytki) oraz trezora bibliotecznego  
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach. 240 000

2 057 Plac zabaw i siłownia przy SP nr 9 Budowa placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 
w Gliwicach przy ul. Sobieskiego 14. 400 000

3 072 Modernizacja placu zabaw  
przy ul. Gagarina

Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Gagarina. Wymiana urządzeń zabawowych 
oraz nawierzchni bezpiecznych. 422 000

4 076 Pracownia językowa w SP nr 6 Stworzenie pracowni językowej 24-stanowiskowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Gliwicach 
przy ul. Jasnogórskiej 15–17. 148 600

5 120 Warsztaty kreatywne Cykl warsztatów rękodzieła artystycznego dla mieszkańców dzielnicy. 20 000

6 196 Zajęcia sportowe z piłki nożnej  
dla dzieci

Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat. Zajęcia odbywałyby się  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 39. 11 600

SuMA 1 242 200

Dzielnica Wójtowa Wieś
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 277 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany 

koszt projektu

1 018 Modernizacja placu zabaw  
na placu Grunwaldzkim

Modernizacja istniejącego placu zabaw na placu Grunwaldzkim. Wymiana urządzeń  
zabawowych oraz nawierzchni bezpiecznych. 277 000

2 020 oświetlenie zjazdu  
przy ul. Daszyńskiego 81-83

Budowa oświetlenia zjazdu przy ul. Daszyńskiego 81-83 poprzez postawienie latarni na 
pobliskim pasie zieleni. 18 700
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3 048 Zawody rowerowe
Organizacja jednodniowych zawodów rowerowych dla ok. 200 uczestników  
w 11 kategoriach wiekowych. Wyścig będzie przebiegać ulicami dzielnicy, dla uczestników 
przewidziano nagrody i medale.

14 000

4 146 Ławki i leżaki na placu 
Grunwaldzkim Doposażenie placu Grunwaldzkiego w 6 ławek i 6 leżaków parkowych. 50 000

5 184 Pracownia komputerowa  
w SP nr 10

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36. W ramach projektu przewiduje się 
doposażenie pracowni w sprzęt komputerowy, meble oraz odświeżenie pomieszczenia.

200 000

6 197 Zajęcia sportowe z piłki nożnej  
dla dzieci Zajęcia sportowe z piłki nożnej dla dzieci w wieku 5–15 lat z dzielnicy Wójtowa Wieś. 9 500

7 203 Zajęcia fitness dla mam z opieką 
dla dzieci

Zorganizowanie zajęć fitness dla matek oraz zapewnienie ich dzieciom opieki  
i zorganizowanie zajęć na czas treningu. 12 000

8 236 Zajęcia fitness dla kobiet Treningi skierowane do wszystkich mieszkanek dzielnicy zainteresowanych poprawą  
kondycji fizycznej, zadbaniem o figurę oraz chętnych na aktywne spędzanie czasu. 25 000

9 240 ogrodzenie na  
placu Grunwaldzkim Wymiana ogrodzenia placu zabaw na placu Grunwaldzkim. 40 000

10 284 Domki dla owadów na placu 
Grunwaldzkim Montaż domków dla owadów na terenie placu Grunwaldzkiego. 7 000

SuMA 653 200

Dzielnica Zatorze
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 439 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany koszt 

projektu
1 171 Ławki w lesie komunalnym Montaż 10 ławek wzdłuż alejki łączącej ul. Horsta Bienka z ul. Szymanowskiego. 15 000

2 173
Siłownia zewnętrzna  

pomiędzy ul. tarnogórską  
a ul. Warszawską

Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 437, obręb Zatorze, pomiędzy  
ul. Tarnogórską a ul. Warszawską. 137 000

3 215
Modernizacja skweru  

przy ul. Dąbrowskiego –  
lipowej

Modernizacja skweru zlokalizowanego na działce nr 586, obręb Zatorze,  
przy ul. Dąbrowskiego – Lipowej. Likwidacja starego boiska do koszykówki i utworzenie 
w jego miejscu skweru rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z montażem oświetlenia.

185 000

4 241
Parklet u zbiegu ulic  

Poniatowskiego  
i Dąbrowskiego

Budowa parkletu u zbiegu ulic Poniatowskiego i Dąbrowskiego w Gliwicach  
wyposażonego np. w siedzisko, stolik, zieleń. 50 000

5 290 Skwer botaniczny  
przy ul. Przyniczyńskiego Remont chodnika oraz nasadzenia na skwerze przy ul. Przyniczyńskiego. 93 000

6 292 Rozbudowa siłowni zewnętrz-
nej w okolicy ul. Horsta Bienka

Rozbudowa istniejącej siłowni zewnętrznej w okolicy  
ul. Horsta Bienka – montaż nowych urządzeń. 70 000

7 293 Zajęcia fitness Roczny cykl treningów sportowych takich jak: fitness, joga, pilates, zumba itp. 23 500

8 324 + 170 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowej 27. 84 500

9 325 Pracownia odkrywców  
przyrody w ZSP nr 12

Stworzenie nowoczesnej przestrzeni, zachęcającej do poznawania i zgłębiania świata 
przyrody, poprzez modernizację sali oraz zakup pomocy i wyposażenia w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym nr 12, ul. Lipowa 29.

105 000

SuMA 763 000

Dzielnica Żerniki
Kwota przeznaczona na realizację projektów w dzielnicy 227 000

lP. Numer 
wniosku Nazwa projektu krótki opis Przewidziany koszt 

projektu

1 025 Plac zabaw  
przy ul. chałubińskiego

Budowa placu zabaw przy ul. Chałubińskiego / Domeyki. Montaż urządzeń zabawowych, 
nawierzchni bezpiecznych oraz budowa ciągu pieszego. 227 000

2 151 cykl wydarzeń aktywizujących 
seniorów

Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń, takich jak: wycieczki piesze i autokarowe  
z przewodnikiem po mieście i okolicach, także z wejściem do obiektu muzealnego oraz 
posiłkiem integracyjnym, 2 wydarzenia kulturalno-integracyjne w formie biesiady  
z oprawą muzyczną, zajęcia sportowe nordic walking.

35 000

3 154 Warsztaty rękodzielnicze  
dla seniorów

Cykl 10 warsztatów dla seniorów, obejmujących takie zagadnienia jak: wykonywanie kar-
tek okolicznościowych, stroików i ozdób świątecznych itp. Zajęcia w grupach  
10–12 osobowych.

6 100

4 229
Rozbudowa siłowni zewnętrz-
nej przy ul. Warmińskiej oraz 
rolkowiska przy ul. Żernickiej

Montaż nowych urządzeń siłowych i ławek solarnych przy istniejącej siłowni  
przy ul. Warmińskiej oraz ławek solarnych przy rolkowisku na ul. Żernickiej. Ławki  
wyposażone będą w ładowarkę urządzeń mobilnych.

95 000

SuMA 363 100

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów ogólnomiejskich  
i dzielnicowych, wyłonionych w procedurze Gliwickiego Budżetu obywatelskiego 2022 7 874 000 zł

Łączny przewidywany koszt projektów ocenionych pozytywnie i zakwalifikowanych  
do głosowania 23 398 400 zł
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Spółki miejskie zajmują ważne miejsce w procesie realizacji zadań publicznych nałożonych na jednostki 
samorządu terytorialnego. Zakres działalności utworzonych przez miasto spółek jest szeroki. Łączy je 
jednak wspólny mianownik – ich nadrzędnym celem jest sprawne i nieprzerwane realizowanie zadań 
służących zaspokajaniu potrzeb gliwiczan. Łączna wartość majątku Gliwic  w 17 spółkach na koniec 2020 r.  
wyniosła blisko 1,3 mld zł. Prezentujemy drugą część cyklu poświęconego spółkom miejskim – tym 
razem Zarząd Budynków Miejskich i towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ZBM I TBS:  
Ważne inwestycje

Zarząd Budynków Miejskich 
I Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego od 1999 r. zarządza 
i administruje nieruchomościami 
własnymi, wspólnot mieszkanio-
wych i miasta Gliwice (o łącznej 
powierzchni ponad 1.090 tys. m2), 
realizuje też projekty związane 
z budową budynków mieszkal-
no-usługowych. 

W 2020 r. spółka zarządzała  
773 wspólnotami mieszkaniowy-
mi, uzyskując przychód w wyso-
kości ponad 8,2 mln zł. W zaso-
bach gminnych spółki na koniec 
2020 r. było 6 995 lokali miesz-
kalnych, 539 użytkowych, 1 510 
garaży i 60 miejsc postojowych 
w garażu wielopoziomowym. 
Ponadto w ubiegłym roku spółka 
przeprowadzała remonty lokali, 
dla 4 wspólnot mieszkaniowych 
pozyskała pakiet Świadectw Efek-

tywności Energetycznej, a przy-
gotowała wnioski dla kolejnych 
dziesięciu. Ponadto do miejskiej 
sieci ciepłowniczej podłączono 
13 wspólnot mieszkaniowych ze  
146 lokalami gminnymi. 

To kolejna spółka, dzięki której 
miasto z powodzeniem realizuje 
własny program mieszkaniowy, 
budując komfortowe mieszkania 
dla gliwiczan. W 2020 r. ZBM I TBS 
pełnił rolę inwestora zastępczego 

dla inwestycji przy ul. Kujawskiej, 
Św. Jacka, Górnej i Samotnej. 
Powstały tam dwa budynki wie-
lorodzinne z 48 mieszkaniami 
oraz wielopoziomowy garaż na 
60 samochodów. Obecnie w tej 
lokalizacji trwa budowa jeszcze 
dwóch wielorodzinnych budyn-
ków z 48 mieszkaniami i wielo-
poziomowego garażu na 36 aut. 
Budynki mają zostać oddane do 
użytku w 2021 r. Później w tej 
lokalizacji zostanie zrealizowany 

III etap inwestycji – budowa ko-
lejnego budynku wielorodzinnego 
z 18 mieszkaniami z podziemnym 
garażem na 13 pojazdów, 14 miej-
scami postojowymi na terenie 
inwestycji oraz infrastrukturą 
podziemną. 

Obecnie Spółka jest inwestorem 
budowy budynku mieszkalnego 
przy ul. Opolskiej 12, planuje też 
rozpoczęcie kolejnej inwestycji przy 
ul. Górnej (14 mieszkań i 14 miejsc 

postojowych). Inwestycja powinna 
być gotowa w 2022 r.  

Miasto Gliwice posiada w ZBM 
I TBS 100% udziałów. W ubie-
głym roku spółka osiągnęła  
wynik finansowy w wysokości 
1.9 mln zł netto.

Więcej informacji na temat ZBM 
I TBS można znaleźć na stronie 
internetowej zbmgliwice.pl. 
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Zarząd Budynków Miejskich I  
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

fo
t. 

Z.
 D

an
ie

c/
UM

 G
liw

ice

Jak się mają miejskie spółki? Jak się mają miejskie spółki? 

Siedziba spółki przy ul. Dolnych Wałów 11.

w
iz.

 ??
??

...oraz przy ul. św. katarzyny zostały wyremontowane.

Przykładowe inwestycje  ZBM i tBS.  
Elewacje budynku przy ul. Daszyńskiego...
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zbmgliwice.pl
https://zbmgliwice.pl/
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WaRto WiEDZiEĆ

„Czyste powietrze nad GliwiCami” – nowy mieJsKi proGram dotaCyJny
naBÓr wniosKÓw do 30 wrzeŚnia, do Godz. 23.59

SZERSZE 
inFormaCJe:  

INFOLINIA OPERATORA 
DLA MIESZKAŃCÓW:  

        721-747-447,  
        693-551-490,  

        gliwice@niskaemisja.pl

Kto moŻe siĘ staraĆ? Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednoro-
dzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 
5:2012, źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212, urządzenie bezklasowe 
służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.

na Co? Na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem 
systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych 
możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy 
zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, powietrzną lub gruntową pompę ciepła. 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!

ile moŻna zysKaĆ? maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji:
do 13,5 tys. zł  –  w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy 
z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł – w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze 
do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł – w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku;

Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że 
łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji, 
ALE nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów 
ogrzewania i OZE!

JaKie doKUmenty zŁoŻyĆ? Elektroniczny wniosek o udział w projekcie wraz 
z załącznikami – niskaemisja.pl/gliwice/.

Zespół opracowujący nową strategię miasta „Gliwice 2040” odwiedza poszczególne 
dzielnice, by porozmawiać o jakości życia w mieście, oczekiwaniach na przyszłość, 
działaniach społecznych, szeroko rozumianej aktywności czy ekologii. Do końca 
września charakterystyczne granatowe namioty pojawią się w każdej części Gliwic!

27 sierpnia, między godz. 16.00 
a 18.00, staną na festynie rodzin-
nym w Sośnicy, na terenie tzw. 
„szachty”. 28 sierpnia, między 
18.00 a 20.00, będą widoczne 
w Żernikach, na placu kościelnym 
przy ul. Elsnera, w czasie Dożynek.  
29 sierpnia, między 17.30 a 20.00, 

szukajcie naszego stoiska w czasie 
kina plenerowego przy Szkole 
Podstawowej nr 39 (ul. Obrońców 
Pokoju 4). Przyjdźcie koniecznie!

Zapowiedzi kolejnych spotkań 
warto szukać na stronach gliwi-
ce.eu i gliwice2040.gliwice.eu, na 

miejskim profilu Fb oraz na tabli-
cach ogłoszeniowych Rad Dzielnic. 
Dodatkowych informacji udziela 
Biuro Rozwoju Miasta UM w Gli-
wicach (e-mail: gliwice2040@
um.gliwice.pl, tel. 32/33-86-550).  
 
 (kik/ap)

Rozmawiamy o Gliwicach

Przyjdź do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju czechowic, Gliwice, 
ul. Nad Łąkami 1, 28 sierpnia br. w godz. od 8.00 do 13.00 
i spisz się!

Wszystkie osoby, które jeszcze nie dopełniły obowiązku 
spisowego, zapraszamy na „Spisową Sobotę” w dzielnicy 
Bojków – 28 sierpnia br. w godzinach 8.00 – 13.00.
W siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Czechowic w Gliwicach, ul. Nad Łą-
kami 1, będą czekali rachmistrzowie, którzy pomogą dokonać spisu. 
Spisem objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce – także obco-
krajowcy. Więcej informacji na temat spisu i metod spisowych znajduje 
się na stronie internetowej spis.gov.pl.

gliwice.eu
gliwice.eu
gliwice2040.gliwice.eu
http://spis.gov.pl
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oGŁoSZENia
oferty pracykomunikaty

oferty pracy

Numer naboru 4/2021
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na 
WolNE StaNoWiSko uRZĘDNicZE W DZialE WSPÓlNot MiESZkaNioWYcH 

w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem finan-

sowym oraz reprezentowaniem Miasta Gliwice we 
wspólnotach mieszkaniowych.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udokumentowane kserokopią 

dyplomu), 
• znajomość przepisów ustaw: o gospodarce nierucho-

mościami (DzU z 2020 r., poz. 1990), o własności lokali 
(DzU z 2021 r., poz.1048.), Kodeksu cywilnego (DzU 
z 2020 r., poz. 1740),

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie 

z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism urzędowych, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym, 
• znajomość topografii miasta Gliwice.
cechy charakteru:
• komunikatywność, sumienność, zorganizowanie, 

odporność na stres.
informacje o warunkach pracy na stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, praca na I, II lub III 

piętrze siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
pl. Inwalidów Wojennych 3, 12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym powyżej połowy do-
bowego wymiaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje konieczność wyjścia 
lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych, 
• bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwalifikacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń (opublikowany na stro-

nie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
– www.zgm-gliwice.pl w zakładce Praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 
oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe 
i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, 

• przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej mojego imienia, 
nazwiska oraz miejsca zamieszkania, w przypadku 
podjęcia decyzji o zatrudnieniu w wyniku przeprowa-
dzonego naboru, zgodnie z wymogami ustawy z 21 lis- 
topada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być spo-
rządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich 
odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym mogą 
zostać złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w za-
mkniętych kopertach oznaczonych nr naboru 4/2021, 
w biurze podawczym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
plac Inwalidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice.
oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  
10 września 2021 r. do godz. 13.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Zakładu Gospo-
darki Mieszkaniowej po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym 
opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 32/239-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia testów meryto-
rycznych: 17 września 2021 r., godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie 
testu merytorycznego.
inne informacje:
• regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze 

w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 

jest dostępny na stronie internetowej www.zgm-gli-
wice.pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o zakwalifikowaniu do te-
stów merytorycznych wyłącznie kandydatów, których 
dokumenty aplikacyjne spełniały wymogi formalne 
zawarte w ogłoszeniu o naborze (wykaz kandydatów 
spełniających wymagania formalne zostanie zamiesz-
czony na BIP oraz na stronie internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane (osoby zaintereso-
wane zwrotem dokumentów mogą je odebrać w ZGM 
zgłaszając się osobiście, nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru podlegają znisz-
czeniu),

• w przypadku zmiany terminu przeprowadzenia testów 
merytorycznych odpowiednia informacja zostanie 
umieszczona w BIP oraz na stronie internetowej ZGM, 

• zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych – publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobowe kandydata za-
trudnionego w wyniku przeprowadzonego naboru, 

• ZGM informuje, że w miesiącu poprzedzającym da-
tę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw-
nych, o którym mowa wyżej, jest mniejszy niż 6%, 
kandydat chcący skorzystać z uprawnienia pierw-
szeństwa w zatrudnieniu składa wraz z wymaganymi 
dokumentami kopię dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

------------------------------------------------------------------------
iNFoRMacJa SZcZEGÓŁoWa o ocHRoNiE DaNYcH oSoBoWYcH 
ZBiERaNYcH PRZEZ ZakŁaD GoSPoDaRki MiESZkaNioWEJ 
W GliWicacH W ZWiĄZku Z REaliZacJĄ ZaDaŃ uStaWoWYcH 1

1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej w Gliwicach reprezentowany przez dyrektora. 
W sprawach związanych z ochroną danych można kontaktować 
się z inspektorem ochrony danych korespondencją e-mail pod 
adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub w formie pisemnej na adres 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 
12, 44-100 Gliwice) wskazując formę w jakiej oczekują Pań-
stwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do 
udzielenia odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realiza-
cji procesu rekrutacji pracowników do Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych. W przypadku podania danych 
osobowych wykraczających poza zakres wymagań określo-
nych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na 
podstawie wyrażonej zgody. Podanie dodatkowych danych 
jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do 
swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ogra-
niczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją 
z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza 
wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym 
jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych. Każda osoba, 
której dane dotyczą, ma również prawo do wniesienia skargi 
na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa, do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z rozporządze-
niem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w spra-
wie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
a w szczególności Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania składnicy akt ZGM, opracowanej na podstawie ustawy  
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i ar-
chiwach.

7. W Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej nie ma miejsca zauto-
matyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przy-
padkach, w tym profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 945/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ośrodek Pomocy  
Społecznej  

w Gliwicach,  
ul. Górnych Wałów 9,  

44-100 Gliwice, 
informuje, 

iż dostępne są wnioski  
o przyznanie stypendium szkol-
nego na rok szkolny 2021/2022

Wnioski należy składać w nieprzekraczal-
nym terminie od 1 września 2021 r. do 
15 września 2021 r. (uczniowie) lub do  
15 października 2021 r. (słuchacze kole-
gium) w Ośrodku Pomocy Społecznej,  
ul. Górnych Wałów 9, pok. 1 (parter).
Zachęcamy do rezerwacji terminu wizyty 
w wybranym przez siebie dniu i godzinie 
poprzez stronę internetową OPS w zakład-
ce UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ. Ustalenie lub 
zmiana terminu swojej wizyty jest możliwa 
również poprzez infolinię pod numerem 
32/335-97-14 lub 32/335-97-20.
Wnioski oraz szczegółowe informacje na 
temat pomocy dostępne są na stronie inter-
netowej www.opsgliwice.pl w zakładce „Po-
moc materialna o charakterze socjalnym”.
Dochód na osobę w rodzinie z miesiąca po-
przedzającego złożenie wniosku, uprawnia-
jący do stypendium, nie może przekroczyć 
528 zł netto.

Zarząd Budynków Miejskich i towarzystwo Budownictwa 
Społecznego w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 11,

zawiadamia o ogłoszeniu zamówień publicznych  
w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji na:

Szczegółowe informacje dostępne na stronie prowadzonych postępowań: miniportal.uzp.
gov.pl oraz na stronie internetowej zamawiającego: www.zbmgliwice.pl 

Przedsiębiorstwo Remontów  
ulic i Mostów S.a. w Gliwicach 

zatrudni mistrza utrzymania ruchu 
wytwórni betonu i kruszarni

Podstawowe obowiązki
Podstawowym obowiązkiem mistrza 
utrzymania ruchu wytwórni betonu 
i kruszarni jest zapewnienie spraw-
nego działania maszyn i urządzeń 
wytwórni i kruszarni, terminowej re-
alizacji prac przeglądowych i remon-
towych oraz przestrzegania przepisów 
i zasad dotyczących bezpieczeństwa 
pracy oraz realizacja planów produkcji 
i sprzedaży, a w szczególności:

1. w zakresie eksploatacji maszyn 
i urządzeń:
• zapewnienie pełnej funkcjo-

nalności wszystkich maszyn 
i urządzeń,

• koordynacja przeglądów okre-
sowych maszyn oraz ich kon-
serwacji,

• pomoc w przygotowaniu i re-
alizacji planów remontowych 
maszyn i urządzeń,

• dokonywanie ocen stanu tech-
nicznego maszyn i urządzeń, 
współdziałanie przy zlecaniu re-
montów i dokonywanie kontroli 
ich wykonania,

• zarządzanie zespołem opera-
torów;

2. w zakresie produkcji i sprzedaży:
• zapewnienie utrzymania wy-

maganych recepturami para-
metrów produkcji betonów,

• zapewnienie płynności dostaw 
surowców i materiałów – bieżą-
ca analiza jakościowa i cenowa 
rynku dostawców,

• opracowywanie i aktualizacja 
cenników,

• nadzór nad jakością betonu 
poprzez współpracę z labora-
torium,

• realizacja finansowego planu 
sprzedaży i kosztów,

• koordynowanie dostawy gruzu 
i odbioru wytworzonych asor-

tymentów kruszyw (monitoring 
rynku celem pozyskiwania no-
wych odbiorców betonu).

Wymagania:
• wykształcenie wyższe – prefero-

wane budowlane, 
• praktyczna znajomość technologii 

produkcji betonu oraz umiejętność 
obsługi komputera, a w szczegól-
ności systemu Comarch XL,

• dokładność, sumienność, pracowi-
tość i komunikatywność.

Miejsce wykonywania pracy:
• biuro zarządu spółki, wytwórnia 

betonu, kruszarnia.
Miejsce składania ofert:
• osoby chętne do podjęcia pracy 

w stabilnej firmie o ugruntowa-
nej pozycji na rynku proszone 
są o składanie dokumentów 
w siedzibie firmy: 44-100 Gliwice,  
ul. Nad Bytomką 1 lub przesyłanie 
w formie elektronicznej na adres 
e-mail: drogi@pruim.gliwice.pl  
lub ecieszowic@pruim.gliwice.pl, 
tel. 32/331-82-29.

okres składania ofert: ofert należy 
przesłać do 17 września 2021 r.
Dokumenty składane należy opatrzyć 
klauzulą: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia rekrutacji”.
(Dyrektywa Parlamentu Europejskie-
go i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez właściwe organy do 
celów zapobiegania przestępczości, 
prowadzenia postępowań przygo-
towawczych, wykrywania i ścigania 
czynów zabronionych i wykonywania 
kar, w sprawie swobodnego przepły-
wu takich danych – RODO).

poszukuje kandydatów  
na stanowisko:

magazynier – operator 
suwnicy

Miejsce pracy: Gliwice
Zadania:
• bezprzewodowa obsługa suwnicy z po-

ziomu 0,
• przyjmowanie oraz wydawanie towaru 

z magazynu zgodnie z obowiązującymi 
procedurami,

• kontrola stanu faktycznego dostarczo-
nych towarów,

• przeprowadzanie okresowych inwenta-
ryzacji powierzonego towaru,

• kontrola sprzętu i oprzyrządowania sto-
sowanego przy przeładunkach wyrobów 
i towarów pod względem uszkodzeń 
oraz dokonywanie zgłoszeń stwierdzo-
nych usterek,

• zgłaszanie stwierdzonych nieprawidło-
wości przełożonemu.

twój profil:
• wykształcenie min. zawodowe,
• uprawnienia do obsługi suwnic stero-

wanych bezprzewodowo z poziomu 0,
• uprawnienia do obsługi wózków widło-

wych – mile widziane,
• preferowane doświadczenie w pracy 

w magazynie,
• gotowość do pracy w systemie zmia-

nowym,
• umiejętność współpracy, pozytywne 

nastawienie.
Nasza oferta:
• praca w dynamicznie rozwijającej się 

firmie istniejącej na rynku od ponad 
30 lat;

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• atrakcyjne wynagrodzenie (3800 – 4000 zł 

brutto/mies.) + premia uznaniowa;
• pakiet świadczeń dodatkowych:

• świadczenia z Zakładowego Fundu-
szu Świadczeń Socjalnych,

• opieka medyczna Medicover lub 
karta Multisport,

• atrakcyjne ubezpieczenie grupowe;
• praca w nowoczesnym magazynie z wy-

korzystaniem wysokiej jakości sprzętu.
Osoby zainteresowane zapraszamy do wy-
syłania CV na adres e-mail: rekrutacja@
scl.com.pl lub kontakt telefoniczny – 608-
525-440.
Szczegółowe informacje dostępne są także 
na stronie internetowej www.scl.com.pl 
w zakładce Kariera.
Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ślą-
skiego Centrum Logistyki S.A. z siedzibą 
w Gliwicach przy ul. Portowej 28 (praco-
dawca, administrator danych) zgadzasz się 
na przetwarzanie przez pracodawcę twoich 
danych osobowych zawartych w zgłoszeniu 
rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekruta-
cji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. 
Pełną informację odnośnie do przetwarza-
nia twoich danych osobowych znajdziesz 
tutaj: https://scl.com.pl/spelnienie-obo-
wiazku-informacyjnego/. 

 

osoby zainteresowane, spełniające warunki podane 
w ofercie, proszone są o kontakt osobisty lub  

telefoniczny w PuP Gliwice, pl. inwalidów  
Wojennych 12, od poniedziałku do piątku w godz.  

od 8.00 do 14.30, tel. 32/444-23-92 lub 32/444-23-93.

● operator cNc 
wykształcenie zawodowe lub 
średnie techniczne; zakres obo-
wiązków: wykonywanie detali 
na maszynach sterowanych nu-
merycznie, przygotowywanie, 
ustawianie parametrów, obsługa 
i nadzorowanie pracy maszyn, 
obsługa urządzeń i narzędzi pro-
dukcyjnych; trzy zmiany; miejsce 
pracy: Przyszowice;

● młodszy kontroler jakości 
wykształcenie średnie tech-
niczne; doświadczenie: brak 
wymagań; znajomość rys. 
technicznego, obsługa narzędzi 
pomiarowych, podstawy spawal-
nictwa (bez uprawnień); zakres 
obowiązków: kontrola wykony-
wanych produktów firmowych – 
maszyn rolniczych; dwie zmiany; 
miejsce pracy: Gliwice;

● mechanik pojazdów 
wykształcenie średnie tech-
niczne; 2 lata doświadczenia 
zawodowego na podobnym 
stanowisku; znajomość rysun-
ku technicznego, umiejętność 
posługiwania się przyrządami 
pomiarowymi oraz interpreta-
cji schematów: hydraulicznego, 
elektrycznego i pneumatyczne-
go; prawo jazdy kat. B, mile wi-
dziane C, C+E; umiejętność pracy 
w zespole, odporność na stres, 
dyspozycyjność; zakres obowiąz-
ków: uczestnictwo w badaniach 
wyrobów produkowanych w za-
kładzie, wykonywanie prac ślu-
sarskich; jedna zmiana; miejsce 
pracy: Gliwice;

● lekarz weterynarii 
wykształcenie wyższe kierunko-
we; min. roczne doświadczenie 
zawodowe; prawo jazdy kat. B 
mile widziane; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Smolnica;

● kierowca kat. c+E 
wykształcenie: brak wymagań; 
zakres obowiązków: transport 
artykułów spożywczych; kurs 
na przewóz rzeczy, aktualna 
książeczka sanepidowska; jed-
na zmiana; miejsce pracy: teren 
Śląska (każdego dnia kierowca 
wraca do domu), baza Gliwice;

● projektant elektryk 
wykształcenie min. średnie 
techniczne (profil elektryczny); 
uprawnienia do projektowania 
instalacji elektrycznych; znajo-
mość programów do projekto-
wania instalacji elektrycznych 
AutoCAD, znajomość zagadnień 
związanych z wykonywaniem 
pomiarów elektrycznych, zna-
jomość zagadnień z dziedziny 
kosztorysowania instalacji 
oświetlenia awaryjnego; zakres 
obowiązków: sporządzanie do-
kumentacji projektowej doty-
czącej instalacji elektrycznych, 
szczególnie oświetlenia awaryj-
nego, sporządzanie dokumen-
tacji pomiarowej, sporządzanie 
dokumentacji powykonawczej 
zrealizowanych robót związanych 
z oświetleniem awaryjnym, do-
konywanie obliczeń i pomiarów 
natężenia oświetlenia awaryjne-
go, wizyty na budowie/obiekcie 
w celu doradztwa; jedna zmiana; 
miejsce pracy: Gliwice.

Powiatowy 
Urząd Pracy 
w Gliwicach

Oferty z 19 sierpnia 2021 r.

dysponuje ofertami pracy na następujące 
stanowiska:

Informacje o ochronie danych osobowych RODO dostępne są na 
stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach  

https://gliwice.praca.gov.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych.

Wykonanie remontu budynku mieszkal-
nego wielorodzinnego położonego przy  
ul. Reymonta 2 w Gliwicach, obejmującego 
wykonanie izolacji pionowej ścian funda-
mentowych, remont więźby dachowej wraz 
z wymianą pokrycia dachu oraz przebudową 
strychu w celu zmiany sposobu użytkowania 
z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

termin składania ofert:  
30 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
30 sierpnia 2021 r. o godz. 9.15

Wykonanie remontu i docieplenia ele-
wacji, izolacji pionowej i poziomej ścian 
piwnic, docieplenia ścian i stropu ostatniej 
kondygnacji mieszkalnej, remontu dachu, 
uporządkowania i dobudowy przewodów 
kominowych, remontu pomieszczeń ła-
zienek i kuchni w mieszkaniach, remontu 
pomieszczenia technicznego przeznaczo-
nego pod wymiennikownię c.o. w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym przy  
ul. Sikorskiego 46 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
30 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
30 sierpnia 2021 r. o godz. 10.00

Wykonanie remontu, uporządkowania prze-
wodów kominowych, remontu pomiesz-
czenia technicznego przeznaczonego pod 
lokalizację wymiennikowni c.o., budowę 
instalacji  sanitarnych (c.o. i c.W.u.), przebu-
dowę wewnętrznej instalacji gazu w zakresie 
mieszkań w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym położonym przy ul. Szybowcowej 4 
w Gliwicach.

termin składania ofert:  
30 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
30 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30

Wykonanie remontu i docieplenia elewa-
cji, izolacji pionowej i poziomej ścian fun-
damentowych i piwnic, docieplenia ścian  
i stropu ostatniej kondygnacji mieszkalnej, 
remontu dachu, uporządkowania i dobu-
dowy przewodów kominowych, remontu 
pomieszczenia technicznego przeznaczone-
go pod wymiennikownię c.o. w budynku 
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikor-
skiego 42 w Gliwicach.

termin składania ofert:  
30 sierpnia 2021 r. do godz. 9.00

termin otwarcia ofert:  
30 sierpnia 2021 r. o godz. 9.30

http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
https://opsgliwice.pl/
mailto:drogi@pruim.gliwice.pl
mailto:ecieszowic@pruim.gliwice.pl
http://www.pruim.gliwice.pl/
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
mailto:rekrutacja@scl.com.pl
http://www.scl.com.pl
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
https://scl.com.pl/spelnienie-obowiazku-informacyjnego/
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oGŁoSZENia
oferty pracy

Nr naboru: ZDM-kP.110.1.19.2021 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31, 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze do Referatu 
planowania i inwestycji drogowych oraz ewidencji 

dróg, w pełnym wymiarze czasu pracy (2 etaty)
Do głównych obowiązków pracownika 
będzie należało m.in.:
1. prowadzenie powierzonych zadań 

w zakresie planowania, analizowa-
nia, koordynowania i kontrolowania 
na etapie dokumentacji projektowej 
oraz robót inwestycyjnych, w tym 
przygotowywanie materiałów tech-
nicznych oraz opisów przedmiotu 
zamówienia do przeprowadzenia 
postępowań przetargowych,

2. udział w komisjach przetargowych,
3. weryfikacja kosztorysów powyko-

nawczych i prowadzenie rozliczeń 
finansowych prowadzonych zadań, 
kontrola zgodności realizacji prac bu-
dowlanych z przyjętym przez inwesto-
ra harmonogramem, zatwierdzenie 
harmonogramów prac budowlanych,

4. nadzór nad terminami i udział 
w odbiorach robót oraz przeglądach 
technicznych w okresie gwarancyj-
nym i egzekwowanie od wykonawcy 
realizacji robót naprawczych,

5. prowadzenie czynności związanych 
ze sporządzeniem i rozliczeniem in-
westycji w postaci dowodu księgo-
wego i przekazaniem jako środka 
trwałego PT,

6. wystąpienia o przyznanie dofinan-
sowań inwestycji i ich rozliczanie,

7. udzielanie odpowiedzi na interpe-
lacje, pisma, zapytania i wnioski 
radnych, urzędów, instytucji oraz 
mieszkańców, 

8. współpraca z innymi miejskimi jed-
nostkami organizacyjnymi i wydzia-
łami Urzędu Miejskiego w Gliwicach,

9. prowadzenie innych działań w zakre-
sie związanym z realizacją inwestycji. 

1. Wymagania niezbędne:
1.1. wykształcenie wyższe zakończone 

uzyskaniem tytułu inżyniera lub 
magistra inżyniera o kierunku: 
inżynieria lądowa, budownic-
two lub inny kierunek związany 
z projektowaniem i budową dróg 
(udokumentowane kserokopią 
dyplomu). Preferowana specjali-
zacja z zakresu: dróg i autostrad, 
budownictwa komunikacyjnego, 
inżynierii drogowo-kolejowej, 
konstrukcji budowlanych i inży-
nierskich, inżynierii lądowej, 

1.2. co najmniej 2-letnie doświadcze-
nie w bezpośrednim uczestnictwie 
w procesie budowlanym jako wy-
konawca, nadzór lub zamawiający, 
związanym z realizacją robót bu-
dowlanych branży drogowej lub 
pokrewnej,

1.3. pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z peł-
ni praw publicznych. Niekaralność 
za umyślne przestępstwo ściga-
ne z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

1.4. prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
2.1. mile widziane uprawnienia budowla-

ne do kierowania robotami budowla-
nymi bez ograniczeń, w rozumieniu 
art. 14 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. Mile widziane upraw-
nienia w specjalności drogowej lub 
branży pokrewnej – 2 etaty,

2.2. znajomość zakresu działalności sta-
tutowej Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach,

2.3. znajomość procedur uzyskania de-
cyzji zezwalającej na prowadzenie 
robót,

2.4. znajomość ustaw, niezbędnych do 
wykonywania czynności na przed-
miotowym stanowisku, w szcze-
gólności: o samorządzie gminnym, 
o pracownikach samorządowych, 
o drogach publicznych, Prawo bu-
dowlane, o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych, Kodeks 
postępowania administracyjnego, 
rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Prawo zamówień 
publicznych, ustawy o finansach 
publicznych,

2.5. umiejętność redagowania pism 
urzędowych,

2.6. umiejętność podejmowania samo-
dzielnych decyzji. 

3. Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na reali-
zację wyznaczonych celów, wysoka 
kultura osobista, odporność na stres.

4. informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku:
4.1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, I piętro) i na 
terenie miasta Gliwice,

4.2. praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

4.3. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 
stałe miejsce pracy,

4.4. zdolność przyswajania stałego do-
pływu informacji,

4.5. wymagana gotowość do udzielania 
odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

4.6. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

5. Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
5.1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
5.2. życiorys,
5.3. kwestionariusz osobowy,
5.4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, kwalifi-
kacje i staż pracy,

5.5. formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie http://zdm.bip.

gliwice.eu/ w zakładce NaBoRY.
oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 3 września 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
a) osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych tylko i wyłącznie 
numerem naboru,

b) pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach po wyzna-
czonym terminie nie będą rozpatrywa-
ne. W chwili złożenia dokumentów apli-
kacyjnych kandydat otrzymuje numer 
referencyjny, obowiązujący w czasie 
trwania naboru. Kandydat zobowiązany 
jest (po otwarciu ofert, tj. od następne-
go dnia roboczego po terminie składa-
nia dokumentów) do uzyskania informa-
cji o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33. 
Ostateczna data i godzina testu mery-
torycznego i rozmowy kwalifikacyjnej 
zostanie opublikowana na stronie inter-
netowej www.zdm.gliwice.pl w zakład-
ce NABORY wraz z wykazem numerów 
referencyjnych ofert kandydatów speł-
niających wymagania konieczne okre-
ślone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu 
numerów referencyjnych nastąpi do  
6 września 2021 r.
Planowany termin testu meryto-
rycznego i rozmowy kwalifikacyjnej:  
8 września 2021 r. 
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia.
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
6. inne informacje
6.1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych, nie 
przekroczył 6%.

6.2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze, jest niższy 
niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnie-
niu na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile 
znajduje się w gronie pięciu naj-
lepszych kandydatów spełniających 
wymagania niezbędne oraz w naj-
większym stopniu spełniających 
wymagania dodatkowe.

6.3. Kandydat, który zamierza skorzystać 
z powyższego uprawnienia zobowią-
zany jest do złożenia, wraz z doku-
mentami, kopii dokumentu potwier-
dzającego niepełnosprawność.

6.4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

6.5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu pro-
cesu rekrutacji podlegają zniszczeniu.

6.6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

6.7. Oferty niekompletne i/lub zawie-
rające niepodpisane dokumenty 
nie będą rozpatrywane.

6.8. Procedura naboru zostanie prze-
prowadzona z zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa, aktual-
nych na wyznaczony i ogłoszony 
wraz z numerami referencyjnymi 
dzień naboru.

Numer naboru: ZDM-kP.110.1.22.2021
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach  
z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 

ogłasza nabór na stanowiska urzędnicze  
w Referacie centrum Sterowania Ruchem  
w pełnym wymiarze czasu pracy (3 etaty)

Do głównych obowiązków pracow-
nika będzie należało m.in.:
1. bieżąca kontrola funkcjonowania 

tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnych na terenie miasta 
Gliwice,

2. projektowanie i wdrażanie nowych 
procedur i programów sygnalizacji 
świetlnej dotyczących funkcjonowa-
nia tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice,

3. współpraca z podmiotami utrzymu-
jącymi infrastrukturę tunelu w ciągu 
Drogowej Trasy Średnicowej oraz 
sygnalizacje świetlne na terenie 
miasta Gliwice,.

4. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz 
analiza wniosków składanych przez 
zewnętrzne podmioty w zakresie 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz działania sygna-
lizacji świetlnej na terenie miasta 
Gliwice,

5. prowadzenie i planowanie inwesty-
cji związanych z funkcjonowaniem 
tunelu w ciągu Drogowej Trasy Śred-
nicowej oraz sygnalizacji świetlnych 
na terenie miasta Gliwice,

6. weryfikacja obrazu uzyskanego 
z monitoringu znajdującego się na 
terenie miasta Gliwice oraz tunelu 
w ciągu Drogowej Trasy Średnico-
wej na terenie miasta Gliwice pod 
kątem bezpieczeństwa, zachowania 
płynności ruchu itp.,

7. przygotowanie i gromadzenie doku-
mentów do archiwizacji związanych 
z tunelem w ciągu Drogowej Trasy 
Średnicowej oraz sygnalizacji świetl-
nych na terenie miasta Gliwice, 

8. współpraca z Centrum Ratownic-
twa Gliwice, Strażą Miejską, Policją 
i innymi organami administracji, sa-
morządów, kolei i innych zarządców 
dróg, w zakresie projektów dotyczą-
cych bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego,

9. prowadzenie wymaganej sprawoz-
dawczości,

10. przygotowywanie propozycji robót 
z zakresu prowadzonych zadań.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe techniczne,
2. umiejętność projektowania progra-

mów sygnalizacji świetlnych,
3. znajomość rozporządzenia w spra-

wie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygna-
łów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na 
drogach, ustawy o samorządzie 
gminnym, ustawy o pracownikach 
samorządowych, ustawy o drogach 
publicznych, ustawy Prawo o ruchu 
drogowym,

4. obsługa komputera w stopniu bar-
dzo dobrym,

5. prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane (preferowa-
ne – podlegające ocenie w ramach 
końcowej prezentacji kandydatów):
1. znajomość topografii miasta Gliwi-

ce,
2. umiejętność obsługi sterowników 

sygnalizacji świetlnych,
3. doświadczenie zawodowe – mini-

mum 2 lata,
4. uprawnienia sepowskie „E” do 1 kV,
5. znajomość oprogramowania Auto-

Cad, Microstation, Vissim, Vissum, 
6. znajomość funkcjonowania tuneli 

drogowych,
7. umiejętność redagowania pism 

urzędowych,
8. umiejętność podejmowania samo-

dzielnych decyzji,
9. znajomość zakresu działalności Za-

rządu Dróg Miejskich w Gliwicach.
Predyspozycje osobowościowe oraz 
umiejętności interpersonalne:
• kreatywność, komunikatywność, 

zdolności organizacyjne, umiejęt-
ność rzeczowej współpracy z ze-
społem realizacyjnym, aktywność 
w rozwiązywaniu problemów, 
samodzielność, zaangażowanie, 
systematyczność, dyspozycyjność, 
odpowiedzialność za powierzone 
zadania, silne nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów, wy-
soka kultura osobista, odporność 
na stres.

informacja o warunkach pra-
cy na danym stanowisku:
1. praca w budynku Zarządu Dróg 

Miejskich przy ul. Płowieckiej 31 
(dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych), II piętro, 

2. praca w systemie zmianowym,
3. praca z monitorem ekranowym po-

wyżej połowy dobowego wymiaru 
czasu pracy,

3. praca na wysokości powyżej 3 m,
4. konieczne wyjścia lub wyjazdy poza 

stałe miejsce pracy,
5. zdolność przyswajania stałego do-

pływu informacji,
6. wymagana gotowość do udzielania 

odpowiedzi w związku z obsługą 
klienta wewnętrznego i zewnętrz-
nego (kontakt bezpośredni oraz 
telefoniczny),

7. praca w stresie i konieczność podej-
mowania decyzji pod presją czasu,

8. wymagana umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
1. list motywacyjny ze wskazaniem 

naboru,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy,
4. kserokopie dokumentów potwier-

dzających wykształcenie, staż pracy 
i kwalifikacje, zaświadczenie z uczel-
ni,

5. formularz oświadczeń.
uWaGa – wszystkie potrzebne 

formularze oraz oświadczenia są 
dostępne na stronie www.zdm.
gliwice.pl w zakładce NaBoRY.

oświadczenia, cV oraz list moty-
wacyjny muszą być własnoręcznie 
podpisane.
Dokumenty należy składać w terminie 
do 10 września 2021 r. do godz. 14.30 
w Biurze Obsługi Interesantów Zarządu 
Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Pło-
wiecka 31. Dokumenty należy składać:
1. osobiście, w zamkniętych koper-

tach oznaczonych wyłącznie nu-
merem naboru,

2. pocztą tradycyjną, z wyraźnie ozna-
czonym numerem naboru – decy-
duje data wpływu dokumentów 
do Zarządu Dróg Miejskich w Gli-
wicach.

Dokumenty, które wpłyną do Zarządu 
Dróg Miejskich po wyznaczonym ter-
minie nie będą rozpatrywane. W chwi-
li złożenia dokumentów aplikacyjnych 
kandydat otrzymuje numer referen-
cyjny, obowiązujący w czasie trwania 
naboru. Kandydat zobowiązany jest 
(po otwarciu ofert, tj. od następnego 
dnia roboczego po terminie składania 
dokumentów) do uzyskania informacji 
o nadanym numerze referencyjnym. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 32/300-86-33.
Ostateczna data wraz z godziną testu 
merytorycznego i rozmowy kwalifika-
cyjnej zostanie opublikowana na stro-
nie internetowej www.zdm.gliwice.pl 
w zakładce NABORY wraz z wykazem 
numerów referencyjnych ofert kan-
dydatów spełniających wymagania 
konieczne określone w ogłoszeniu. 
Publikacja wykazu numerów refe-
rencyjnych nastąpi do 13 września 
2021 r.
Planowany termin testów meryto-
rycznych oraz rozmowy kwalifika-
cyjnej: 16 września 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy: 
do uzgodnienia. 
Kandydaci nie będą informowani in-
dywidualnie o terminie testu meryto-
rycznego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
inne informacje
1. W miesiącu poprzedzającym datę 

publikacji niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach, w rozumie-
niu przepisów o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, nie prze-
kroczył 6%.

2. Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym mo-
wa powyżej, w miesiącu poprzedza-
jącym datę publikacji niniejszego 
ogłoszenia o naborze jest niższy niż 
6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu 
na stanowiskach urzędniczych, 
z wyłączeniem kierowniczych sta-
nowisk urzędniczych, przysługuje 
osobie niepełnosprawnej, o ile znaj-
duje się w gronie pięciu najlepszych 
kandydatów spełniających wymaga-
nia niezbędne oraz w największym 
stopniu spełniających wymagania 
dodatkowe.

3. Kandydat, który zamierza skorzy-
stać z powyższego uprawnienia 
zobowiązany jest do złożenia wraz 
z dokumentami kopii dokumentu 
potwierdzającego niepełnospraw-
ność.

4. Regulamin naboru na wolne stano-
wiska urzędnicze w Zarządzie Dróg 
Miejskich w Gliwicach jest dostępny 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gli-
wicach, ul. Płowiecka 31.

5. Nadesłanych ofert nie odsyłamy, 
a nieodebrane po zakończeniu 
procesu rekrutacji podlegają znisz-
czeniu.

6. Zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządo-
wych (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1282) 
publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej podlegają dane osobo-
we osoby zatrudnionej w wyniku 
przeprowadzonego naboru.

7. Oferty niekompletne i/ lub zawiera-
jące niepodpisane dokumenty nie 
będą rozpatrywane.

8. Procedura naboru zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem wymogów 
bezpieczeństwa, aktualnych na wy-
znaczony i ogłoszony wraz z nume-
rami referencyjnymi dzień naboru.

Numer naboru 3/2021
Dyrektor Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej,  
44-100 Gliwice, pl. inwalidów Wojennych 12,

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 
w Dziale Sprzedaży,  

w pełnym wymiarze czasu pracy
Do głównych zadań pracownika 
będzie należało:
• prowadzenie spraw związanych 

ze zbywaniem lokali będących 
własnością Miasta Gliwice.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (udoku-

mentowane kserokopią dyplo-
mu),

• znajomość przepisów ustaw: o go-
spodarce nieruchomościami (DzU 
z 2020 r., poz. 1990), o własności 
lokali (DzU z 2021 r., poz. 1048), 
Kodeksu cywilnego (DzU z 2020 r., 
poz. 1740),

• posiadanie obywatelstwa pol-
skiego,

• pełna zdolność do czynności 
prawnych oraz korzystanie z pełni 
praw publicznych,

• niekaralność za umyślne przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 
• umiejętność redagowania pism 

urzędowych, umiejętność pracy 
w zespole,

• znajomość topografii miasta 
Gliwice.

cechy charakteru:
• systematyczność, komunikatyw-

ność, sumienność.
informacje o warunkach pracy na 
stanowisku:
• praca w budynkach bez windy, 

praca na I, II lub III piętrze siedziby 
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, pl. Inwalidów Wojennych 3, 
12, Gliwice,

• praca z monitorem ekranowym 
powyżej połowy dobowego wy-
miaru czasu pracy,

• w zależności od potrzeb istnieje 
konieczność wyjścia lub wyjazdu 
poza stałe miejsce pracy,

• obsługa urządzeń biurowych,
• bezpośrednia i telefoniczna ob-

sługa klienta.
Wymagane dokumenty i oświad-
czenia:
• życiorys zawodowy – CV;
• list motywacyjny;
• dokumenty potwierdzające kwa-

lifikacje (kserokopie);
• dokument wzoru oświadczeń 

(opublikowany na stronie interne-
towej Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej – www.zgm-gliwice.pl 
w zakładce praca);

• oświadczenie o korzystaniu z pełni 
praw publicznych oraz posiada-
niu pełnej zdolności do czynności 
prawnych; 

• oświadczenia z klauzulą:
• nie byłem/am skazany/a pra-

womocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwa ścigane 
z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwa skar-
bowe i nie toczy się przeciwko 
mnie postępowanie karne,

• przyjmuję do wiadomości fakt 
obowiązku publikacji w Biu-
letynie Informacji Publicznej 
mojego imienia, nazwiska 
oraz miejsca zamieszkania 
w przypadku podjęcia decy-
zji o zatrudnieniu w wyniku 
przeprowadzonego naboru, 
zgodnie z wymogami ustawy 
z 21 listopada 2008 r. o pra-
cownikach samorządowych.

oświadczenia muszą być własno-
ręcznie podpisane. 
Wszystkie dokumenty zawarte 
w ofercie muszą być sporządzone 
w języku polskim w formie umożli-
wiającej ich odczytanie. Dokumenty 
wydane w języku obcym mogą zostać 
złożone wraz z tłumaczeniem. 
Wymagane dokumenty aplikacyj-
ne należy składać w zamkniętych 
kopertach oznaczonych numerem 
naboru 3/2021, w biurze podawczym 
Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej, plac Inwalidów Wojennych 12,  
44-100 Gliwice.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczal-
nym terminie do 26 sierpnia 2021 r. 
do godz. 15.30.
Dokumenty aplikacyjne, które wpły-
ną do Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej po terminie, nie będą 
rozpatrywane. 
Do oferty mogą być dołączone inne 
dokumenty, w tym opinie lub refe-
rencje z poprzednich miejsc pracy.
Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 32/239-
-11-19.
Planowany termin przeprowadzenia 
testów merytorycznych: 31 sierpnia 
2021 r. godz. 9.00.
Kandydaci nie będą informowani 
indywidualnie o terminie testu me-
rytorycznego.
inne informacje:
• regulamin naboru na wolne sta-

nowiska urzędnicze w Zakładzie 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gli-
wicach jest dostępny na stronie 
internetowej www.zgm-gliwice.
pl w zakładce Praca,

• zastrzega się informowanie o za-
kwalifikowaniu do testów meryto-
rycznych wyłącznie kandydatów, 
których dokumenty aplikacyjne 
spełniały wymogi formalne za-
warte w ogłoszeniu o naborze 
(wykaz kandydatów spełniających 
wymagania formalne zostanie za-
mieszczony w BIP oraz na stronie 
internetowej ZGM),

• nadesłane oferty nie są odsyłane 
(osoby zainteresowane zwrotem 
dokumentów mogą je odebrać 
w ZGM, zgłaszając się osobiście, 
nieodebrane dokumenty po 
trzech miesiącach od dnia naboru 
podlegają zniszczeniu),

• w przypadku zmiany terminu 
przeprowadzenia testów meryto-
rycznych odpowiednia informacja 
zostanie  umieszczona w BIP oraz 
na stronie internetowej ZGM, 
zgodnie z ustawą z 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorzą-
dowych – publikacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej podlegają 
dane osobowe kandydata zatrud-
nionego w wyniku przeprowadzo-
nego naboru,

• ZGM informuje, że w miesiącu 
poprzedzającym datę upublicz-
nienia niniejszego ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych w jednostce, 
w rozumieniu przepisów o reha-
bilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, nie przekroczył 6%,

• jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, o którym 
mowa wyżej, jest mniejszy niż 
6%, kandydat chcący skorzystać 
z uprawnienia pierwszeństwa 
w zatrudnieniu, składa wraz z wy-
maganymi dokumentami kopię 
dokumentu potwierdzającego 
niepełnosprawność.

------------------------------------------------
informacja szczegółowa o ochronie da-
nych osobowych zbieranych przez Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 
w związku z realizacją zadań ustawo-
wych 1

1. Administratorem danych osobowych 
jest Zakład Gospodarki Mieszkanio-
wej w Gliwicach reprezentowany 
przez dyrektora. W sprawach zwią-
zanych z ochroną danych można kon-
taktować się z inspektorem ochrony 
danych korespondencją e-mail pod 
adresem: iod@zgm.gliwice.eu lub 
w formie pisemnej na adres Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwa-
lidów Wojennych 12, 44-100 Gliwice), 
wskazując formę w jakiej oczekują 
Państwo odpowiedzi i podając dane 
kontaktowe niezbędne do udzielenia 
odpowiedzi.

2. Dane osobowe są zbierane i prze-
twarzane w celu realizacji procesu 
rekrutacji pracowników do Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej.

3. Dane będą przetwarzane na pod-
stawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy oraz ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o pracownikach samo-
rządowych. W przypadku podania 
danych osobowych wykraczających 
poza zakres wymagań określonych 
w ogłoszeniu o naborze, dane będą 
przetwarzane na podstawie wyra-
żonej zgody. Podanie dodatkowych 
danych jest dobrowolne.

4. Osobie, której dane dotyczą, przy-
sługuje prawo dostępu do swoich 
danych osobowych, żądania ich spro-
stowania, ograniczenia przetwarzania 
danych lub ich usunięcia. Wniesienie 
żądania usunięcia danych jest rów-
noznaczne z rezygnacją z udziału 
w procesie rekrutacyjnym. Mają 
Państwo prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych wykracza-
jących poza wymagania określone 
w ogłoszeniu o naborze w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego do-
konano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno 
nastąpić w trybie analogicznym jak 
wyrażenie zgody na przetwarzanie 
danych. Każda osoba, której dane 
dotyczą, ma również prawo do wnie-
sienia skargi na przetwarzanie danych 
niezgodne z przepisami prawa, do 
organu nadzorczego jakim jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywa-
ne innym podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa, da-
ne osobowe będą przechowywane 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archi-
wów zakładowych, a w szczególności 
Instrukcji w sprawie organizacji i za-
kresu działania składnicy akt ZGM, 
opracowanej na podstawie ustawy 
z 14 lipca 1983 r. o narodowym zaso-
bie archiwalnym i archiwach.

6. W Zakładzie Gospodarki Mieszka-
niowej nie ma miejsca zautomaty-
zowane podejmowanie decyzji w in-
dywidualnych przypadkach, w tym 
profilowanie.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego 
w związku z wymaganiami Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 945/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgq2tsnzyhaytg
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zdm.gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
http://www.zgm-gliwice.pl
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oGŁoSZENia
nieruchomości

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości
26 października 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206*, rozpocznie się i ustny przetarg nie-
ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako 
działka nr 609, obręb kłodnica, położonej w Gliwicach przy ul. Dworskiej, stanowiącej własność 
Miasta Gliwice.
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii 
zmianie może ulec miejsce przeprowa-
dzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóź-
niej o godz. 8.00 w dniu przetargu na 
stronie internetowej https://bip.gliwice.
eu/ogloszenia-i-komunikaty oraz na 
drzwiach siedziby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami UM w Gliwicach przy  
ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową bę-
dą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami 
towarzyszącymi i dziećmi).
cena wywoławcza nieruchomości brut-
to: 1 296 000,00 zł
Wadium: 129 600,00 zł
Minimalne postąpienie: 12 960,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT 
zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 
z późn. zm.).
Nieruchomość niezabudowana obej-
mująca działkę nr 609, obręb kłodnica, 
została przeznaczona do zbycia z dro-
dze przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwi-
ce nr PM-4102/2021 z 2 czerwca 2021 r.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg 
danych z ewidencji gruntów i kW:
• dz. nr 609, obręb Kłodnica, użytki:  

Bp – zurbanizowane tereny nieza-
budowane, RVIb – grunty orne, po-
wierzchnia 0,4005 ha, księga wieczy-
sta nr GL1G/00038964/7.

2. opis przedmiotu przetargu
Nieruchomość jest położona przy  
ul. Dworskiej, ok. 3 km od ścisłego cen-
trum miasta. Kształt działki nieregular-
ny. Teren stanowi zieleń nieurządzoną 
z pojedynczymi drzewami i krzewami. 
W sąsiedztwie zabudowa mieszkanio-
wo-usługowa, zabytkowy dworek oraz 
tereny niezagospodarowane. 
Na południową część działki wchodzą 
niewielkie fragmenty budynków nie-
mieszkalnych zlokalizowanych na działce 
sąsiedniej nr 608, obręb Kłodnica – nie 
ustanowiono służebności.
Skomunikowanie z drogą publiczną:
1. poprzez działki gminne nr 1083 i 610, 

obręb Kłodnica, po uzyskaniu tytułu 
prawnego do nieruchomości lub

2. poprzez prywatną działkę nr 1085, 
obręb Kłodnica, po uzyskaniu tytułu 
prawnego do nieruchomości.

Sieci uzbrojenia dostępne w zasięgu połu-
dniowej granicy działki. Warunki technicz-
ne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu 
oraz możliwość zapewnienia dostawy 
mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. 
Na działce jest zlokalizowana kanalizacja 
deszczowa kdD 150 mm wraz wpustem 
deszczowym oraz studnią. Działka jest 
sprzedawana wraz ze znajdującą się 
na niej infrastrukturą odwodnieniową. 
W przypadku wystąpienia przyłączy 
kanalizacji deszczowej, które mogą być 
zlokalizowane na przedmiotowej dział-
ce, odpowiada za nie przyszły nabywca. 
Ponadto przez działkę przebiega sieć 
ciepłownicza i wodociągowa.
W granicy przedmiotowej działki prze-
chodzi prawdopodobnie sieć drenarska. 
W momencie przeprowadzania jakichkol-
wiek prac należy zwrócić na nią szczegól-
ną uwagę. W przypadku jej uszkodzenia 
właściciel zobowiązany jest do usunięcia 
awarii na własny koszt oraz we własnym 
zakresie.
3. obciążenia nieruchomości
Nieograniczona w czasie służebność prze-
syłu na działce nr 609, obręb Kłodnica, 
polegająca na prawie korzystania z czę-
ści obciążonej nieruchomości w pasie 
odpowiadającym długości i szerokości 
urządzeń ciepłowniczych na niej posa-
dowionych, wchodzących w skład Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice 
Sp. z o.o. w rozumieniu art. 49 § 1 K.C. 
i stanowiącej jej własność, w celu ko-
rzystania z tych urządzeń zgodnie z ich 
przeznaczeniem.

Służebność przesyłu na rzecz PWiK zapi-
sana w księdze wieczystej dotyczy działki  
nr 610, obręb Kłodnica, i nie obciąża 
sprzedawanej działki nr 609, obręb 
Kłodnica.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
zagospodarowania
Działka nr 609, obręb Kłodnica, położona 
jest na terenie, dla którego od 17 paź-
dziernika 2010 r. obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego po zachodniej 
stronie ulicy Tarnogórskiej, obejmują-
cego część dzielnicy Szobiszowice i Za-
torze. Plan ten uchwalony został przez 
Radę Miejską w Gliwicach uchwałą 
nr XXXVII/1090/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Śląskiego  
nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2909.
Zgodnie z ustaleniami tego planu, 
przedmiotowa działka położona jest 
na terenach oznaczonych symbolem: 
2Mun – co oznacza tereny mieszkanio-
wo-usługowe średniej intensywności 
zabudowy – nowe.
Dla terenów oznaczonych symbolami od 
1MUn do 6MUn ustalone zostało:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna i jednorodzinna,

b) działalność usługowa i usługi różne;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, w tym urządze-
nia sportowo-rekreacyjne służące 
obsłudze mieszkańców oraz przy-
domowe ogrody,

b) dojścia, dojazdy, parkingi i garaże,
c) sieci infrastruktury technicznej.

Działka nr 609, obręb Kłodnica, w ww. 
planie położona jest w granicach:
• obszaru rewitalizacji, przy czym ob-

szar ten nie jest obszarem rewitalizacji 
wyznaczonym zgodnie z przepisami 
ustawy o rewitalizacji z 9 października 
2015 r. (t.j. DzU z 2020 r., poz. 802),

• Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Gliwice.

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu i stanem 
nieruchomości w terenie, treścią księgi 
wieczystej, przebiegiem sieci infrastruktu-
ry technicznej oraz zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, w grani-
cach którego położona jest przedmiotowa 
działka. Nabywca przejmuje nierucho-
mość w stanie istniejącym. 
5. Wadium
Wadium w wysokości 129 600,00 zł na-
leży wnieść w formie pieniężnej na konto 
bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 
– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 
1000 0022 7701 5257, z tytułem wpłaty 
„Przetarg, dz. nr 609, obręb Kłodnica, 
imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub 
nazwa oraz NIP firmy, na rzecz której 
nieruchomość będzie nabywana”. Wa-
dium winno być uznane na rachunku 
Miasta Gliwice najpóźniej 19 paździer-
nika 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia 

nieruchomości uczestnikowi, który 
wygra przetarg,

• zwrotowi pozostałym uczestnikom, 
w terminie do 3 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu, na konto banko-
we, z którego dokonano płatności lub 
zgodnie ze złożona pisemną dyspozy-
cją (bez możliwości przeksięgowania 
na inny przetarg),

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona 
jako nabywca nieruchomości nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie 
podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie,
• okazanie na przetargu dowodu oso-

bistego przez uczestnika/uczestników 
przetargu,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego lub sporządzone 
w obecności pracownika Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej (powyższe 
dotyczy również reprezentacji jednego 
z małżonków, chyba że nieruchomość 
nabywana jest z odrębnego majątku 
jednego z nich lub jeżeli w małżeń-
stwie obowiązuje ustrój rozdzielności 
majątkowej),

• w przypadku gdy uczestnikiem prze-
targu jest osoba prawna lub osoba 
fizyczna prowadząca działalność go-
spodarczą, a nieruchomość ma być 
nabyta w ramach prowadzonej dzia-
łalności, należy okazać odpowiednio 
aktualny wydruk z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej,

• pełnomocnictwo wydane w formie 
aktu notarialnego w przypadku peł-
nomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Gliwice nr PM-4102/21 z 2 czerwca  
2021 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedaży w drodze przetargu nieogra-
niczonego prawa własności niezabudo-
wanej działki nr 609, w obrębie Kłodnica,  
KW nr GL1G/00038964/7, będącej wła-
snością Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wy-
kazu przedmiotowej nieruchomości, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, którym 
przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu 
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
ustawy o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu  
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 
Uczestnik, który wygra przetarg, zobo-
wiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem 
zawarcia umowy przenoszącej własność 
z zastrzeżeniem, iż za dokonanie wpłaty 
uważa się uznanie jej na rachunku gmi-
ny. Akt notarialny przenoszący własność 
nieruchomości powinien być zawarty 
w terminie do 30 dni od dnia zamknię-
cia przetargu, tj. do 25 listopada 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu 
przez cudzoziemca, w rozumieniu prze-
pisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (t.j. DzU z 2017 r., poz. 
2278), wymagane będzie przedłożenie, 
przed wyznaczonym terminem, aktu 
stosownego zezwolenia na nabycie nie-
ruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw 
do nieruchomości oraz ujawnieniem 
tych praw w księdze wieczystej pokry-
wa nabywca.
7.5. Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielą pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami UM w Gliwicach w siedzibie przy  
ul. Jasnej 31A w Gliwicach, pokój nr 
16 lub telefonicznie: 32/338-64-12 lub  
32/338-64-10, 32/338-64-41.
7.6. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone 
jest na stronie internetowej gliwice.eu 
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Gliwicach.
7.7. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu zgodnie 
z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
7.8. Zbycie nieruchomości odbywa się 
według zasad określonych w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu prze-
prowadzenia przetargów i rokowań na 
zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r., 
poz. 1490 z późn. zm.).

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
26 października 2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali nr 206, rozpocznie się i ustny 
przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sta-
nowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Gliwice, 
obejmującej zabudowaną działkę nr 371/6, obręb kuźnica, kW Gl1G/00122499/2 wraz 
z przeniesieniem prawa własności budynku hali produkcyjnej o pow. użytkowej 5705 m2.
cena wywoławcza nieruchomości 
brutto: 7 537 000,00 zł
Wadium: 753 700,00 zł
Minimalne postąpienie: 75 370,00 zł
Na podstawie art. 43 pkt 10 ustawy o po-
datku od towarów i usług (DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. zm.), nieruchomość zabu-
dowana zwolniona jest od opodatkowania 
podatkiem VAT. 
Nieruchomość zabudowana obejmu-
jąca działkę nr 371/6, obręb kuźni-
ca, została przeznaczona do zbycia 
w drodze przetargu nieograniczonego 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwi-
ce nr XXXii/726/2017 z 16 listopada 
2017 r. oraz zarządzeniem Prezyden-
ta Miasta Gliwice nr PM-4075/21  
z 24 maja 2021 r.
uprawnienia nieruchomości
Uprawnienie z nieodpłatnej i nie-
ograniczonej w czasie służebności 
gruntowej, ustanowionej na prawie 
wieczystego użytkowania działek  
nr 189, 239, 330, 331 i 332, objętych 
księgą wieczysta nr GL1G/00032537/6, 
polegającą na prawie dojścia i dojazdu 
w pasie istniejącej drogi dojazdowej 
o szerokości 6 m, prowadzącej od 
działki nr 371/6 do drogi publicznej 
– ul. Mechaników, na rzecz każdocze-
snych właścicieli bądź użytkowników 
wieczystych działki nr 371/6.
Uprawnienie z nieograniczonej w cza-
sie służebności drogi po działkach  
nr 333 i nr 211 objętych księgą wieczy-
stą nr GL1G/00121547/7, polegające 
na prawie przejazdu i przechodu przez 
wyżej wymienione działki w pasie ist-
niejącej w terenie drogi o szerokości  
6 m i długości 160 m, na rzecz każ-
doczesnego właściciela bądź użyt-
kownika wieczystego działki nr 371/6, 
zgodnie z załącznikiem mapowym do 
aktu notarialnego z 10 września 2014 r. 
(rep. A nr3317/2014) w celu zapew-
nienia dostępu do drogi publicznej – 
 ul. Mechaników.
opis nieruchomości
Nieruchomość położona jest przy  
ul. Mechaników 9 na terenie Zakładów 
Mechanicznych „BUMAR”. Dojazd do 
nieruchomości drogami wewnętrzny-
mi zakładu zgodnie z ustanowionymi 
służebnościami.
Działka gruntu nr 371/6, obręb Kuź-
nica, o powierzchni 1,8823 ha, użytek 
BA – tereny przemysłowe, stanowi 
własność Skarbu Państwa w użytko-
waniu wieczystym Miasta Gliwice. 
Sprzedaży podlega prawo użytkowania 
wieczystego.
Działka zabudowana budynkiem hali 
produkcyjnej, będącym własnością 
Miasta Gliwice. Hala produkcyjna 
wykonana jest w konstrukcji nośnej 
stalowej o rozstawie 25 x 25 m oraz 
20 x 25 m ze ścianami zewnętrznymi 
wykonanymi od zewnątrz z blachy tra-
pezowej TR 35/207 grubości 0,75 mm, 
od środka kasetony, np. FLORPROFILE 
K 145/600 z wypełnieniem z wełny 
mineralnej półtwardej grubości 14 cm. 
Dach przykryty folią termozgrzewalną. 
Budynek przylega do hali Zakładu Prze-
kładni i Hydrauliki. Wewnętrzna za-
budowa usługowo-socjalna, dwukon-
dygnacyjna. Schody i galeria wzdłuż 
piętra łącznika – stalowe. Posadzki 
w hali wylewane z masy Plastidur, PCV 
i lastrico w łączniku. Stolarka okienna 
i drzwiowa – stalowa, w łączniku drew-
niana. W budynku hali produkcyjnej 
znajdują się 2 suwnice o udźwigu  
3,2 tony, które należą do jej wyposaże-
nia. Suwnice nie mają dokumentacji.
Instalacje:
• wodno-kanalizacyjna,
• elektryczna,
• gazowa,
• centralnego ogrzewania,
• odgromowa,
• sprężonego powietrza,

• wentylacyjna,
• telefoniczna,
• przeciwpożarowa,
• para technologiczna.
Rok budowy: 1982
Powierzchnia zabudowy: 5411 m2

Powierzchnia użytkowa: 5705 m2

Kubatura: 45 832 m3

Na działce zlokalizowany jest plac ma-
newrowy przylegający do hali produk-
cyjnej, utwardzony kostką brukową. 
Powierzchnia placu manewrowego 
wynosi 2450 m2. 
opłaty roczne z tytułu użytkowania 
wieczystego
Dla działki nr 371/6, obręb Kuźnica, 
opłata roczna z tytułu użytkowania 
wieczystego wynosi 340,71 zł (kwota 
nieopodatkowana podatkiem VAT; 
ustanowiona przed 1 maja 2004 r.). 
Wysokość opłaty może ulec zmianie 
w wyniku jej aktualizacji. Opłaty są 
aktualizowane w oparciu o art. 77 i 78 
ustawy o gospodarce nieruchomościa-
mi (DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. 
zm.) Termin wnoszenia opłat do  
31 marca każdego roku bez wezwania.
Przeznaczenie nieruchomości oraz 
sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania (uchwała  
nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej 
w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r.) 
teren położony w Gliwicach przy  
ul. Mechaników 9, obejmujący działkę 
nr 371/6, obręb Kuźnica, oznaczony 
jest symbolem 1 pBS – co oznacza te-
reny przemysłu, baz i składów.
Przeznaczenie podstawowe:
• tereny przemysłu, baz i składów,
• koncentracja specjalizowanych 

funkcji przemysłowych i technicz-
no-produkcyjnych (…).

Nakazy
Uciążliwość prowadzonej działalności 
gospodarczej/przemysłowej w zakre-
sie emisji hałasu, wibracji, zanieczysz-
czeń powietrza atmosferycznego, sub-
stancji zapachowych, niejonizującego 
promieniowania elektromagnetyczne-
go oraz zanieczyszczenia gruntu i wód 
nie może powodować przekroczenia 
obowiązujących standardów środo-
wiskowych.
uczestnicy przetargu zobowiązani są 
do zapoznania się ze stanem nieru-
chomości w terenie. 
uWaGa! Prosimy o poinformowa-
nie drogą telefoniczną pod nume-
rem 32/338-64-12 lub 32/338-64-05 
(sekretariat) o chęci oględzin nieru-
chomości w danym terminie, naj-
później na 2 dni przed planowanym 
terminem. Powyższa informacja jest 
konieczna, aby nieruchomość została 
udostępniona do oględzin. 
Wadium
Udział w przetargu mogą brać osoby 
fizyczne lub prawne, które wniosą 
wadium w wysokości 753 700,00 
zł w formie pieniężnej, dokonując 
przelewu na konto bankowe Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach – ING Bank 
Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 
7701 5257, z zaznaczeniem „Przetarg 
ustny nieograniczony, działka nr 371/6, 
obręb Kuźnica, imię i nazwisko osoby 
oraz PESEL lub nazwa i NIP firmy, na 
rzecz której nieruchomość będzie na-
bywana”. Wadium winno być uznane 
na rachunku Miasta Gliwice najpóźniej 
19 października 2021 r.
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nierucho-

mości zaoferowanej przez oferenta, 
który wygra przetarg, 

• zwrotowi pozostałym oferentom, 
którzy przetargu nie wygrają – bez 
możliwości przeksięgowania na in-
ny przetarg, 

• przepadkowi, jeżeli osoba, która 
wygra przetarg uchyli się od zawar-
cia umowy notarialnej w wyznaczo-
nym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym 

terminie i wysokości oraz okazanie 
komisji przetargowej, przed otwar-
ciem przetargu, dowodu wniesie-
nia wadium,

• okazanie komisji przetargowej do-
wodu osobistego osoby obecnej 
na przetargu,

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego 
lub sporządzonego w obecności 
pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku peł-
nomocnika osoby fizycznej,

• okazanie aktualnego (wydanego 
w okresie do 3 miesięcy przed 
przetargiem) odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego (w przypadku 
osoby prawnej) lub aktualnego 
(wydanego w okresie do 3 miesięcy 
przed przetargiem) zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (w przypadku osoby 
fizycznej),

• okazanie pełnomocnictwa wyda-
nego w formie aktu notarialnego – 
w przypadku pełnomocnika osoby 
prawnej.

Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną jako nabywca nieru-
chomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 
21 dni od dnia rozstrzygnięcia prze-
targu. Wyznaczony termin nie będzie 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. Akt notarialny prze-
noszący własność nieruchomości 
powinien być zawarty w terminie do  
30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. 25 listopada 2021 r.
Osoba, która wygra przetarg, zobo-
wiązana jest do zapłaty wylicytowa-
nej ceny nie później niż 2 dni przed 
dniem zawarcia umowy przenoszącej 
własność z zastrzeżeniem, iż za doko-
nanie wpłaty uważa się uznanie jej 
na wskazanym rachunku bankowym.
Osoba, która wygra przetarg, zobowią-
zana będzie do poniesienia kosztów 
notarialnych i sądowych związanych 
z nabyciem prawa do nieruchomo-
ści oraz jego ujawnieniem w księdze 
wieczystej. Nabywca nieruchomości 
zobowiązany jest również do złożenia 
w Biurze Obsługi Interesantów Urzę-
du Miejskiego w Gliwicach deklaracji 
podatkowej lub informacji w zakresie 
podatku od nieruchomości.
W 6-tygodniowym terminie wyzna-
czonym zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Gliwice nr PM-4075/21  
z 24 maja 2021 r. w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości 
wykazu nieruchomości, która obję-
ta jest niniejszym ogłoszeniem, nie 
wpłynęły żadne wnioski osób, któ-
rym przysługuje pierwszeństwo w jej 
nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 1990 z późn. zm.).
Dodatkowych informacji na temat 
warunków przetargu udzielają pra-
cownicy Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami UM w Gliwicach w godzi-
nach pracy urzędu, tel. 32/338-64-12,  
ul. Jasna 31A, pokój 16.
Prezydent Miasta Gliwice zastrzega 
sobie prawo odwołania przetargu 
zgodnie z ustawą z 21 lipca 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami. Ni-
niejsze ogłoszenie zamieszczone jest 
na stronie internetowej gliwice.eu oraz 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach.

iNFoRMacJa SZcZEGÓŁoWa o ocHRoNiE DaNYcH oSoBoWYcH ZBiERaNYcH PRZEZ uRZĄD MiEJSki W GliWicacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe 

niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy 
o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 

dostępu do danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Prawo do cofnięcia zgody 1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami 
przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
Informacje dodatkowe Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych 

zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
https://bip.gliwice.eu/ogloszenia-i-komunikaty
http://gliwice.eu
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oGŁoSZENia
nieruchomości

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa 
własności części nieruchomości oznaczonej jako:
• niezabudowana działka nr 1133, obręb  

ostropa Północ, zapisanej w kW nr 
Gl1G/00010637/4, o pow. 0,1676 ha, 
użytek: ŁiV – łąki trwałe. Przedmiotowa 
działka położona jest w Gliwicach przy 
ul. Prawników i stanowi własność Miasta  
Gliwice.

termin przetargu: 8 września 2021 r., godz. 12.00
Miejsce przetargu: siedziba Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 
ul. Jasna 31A, sala nr 206*
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 291 200,00 zł
Cena nieruchomości zawiera 23% podatku VAT, zgodnie z usta-
wą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. DzU  
z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
Wadium: 29 120,00 zł
termin wpłaty wadium: 1 września 2021 r.f

nieruchomości  
na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez 
Prezydenta Miasta Gliwice,  

których organizatorem  
jest Wydział Gospodarki  

Nieruchomościami  
urzędu Miejskiego w Gliwicach

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprze-
daż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu. 

lokalizację nieruchomości można sprawdzić na 
mapie pod adresem: msip-mapa.um.gliwice.pl/por-
tal/ w zakładce geoportal inwestora / gospodarka 

nieruchomości / oferta nieruchomości. 
Dodatkowych informacji na temat warunków 

przetargów udzielają pracownicy  
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu 

Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/33-86-412,  
32/33-86-410 oraz 32/33-86-411.

*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentu-
alnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 
w dniu przetargu na stronie internetowej bip.gliwice.eu 
w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach 
siedziby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą 
wpuszczane jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzy-
chodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

        oferuje do wynajęcia po-
mieszczenia biurowe  

w Gliwicach w doskonałej  
lokalizacji (skrzyżowanie  

autostrad a1 i a4, Dtś, Dk 88). 
Pomieszczenia o różnych metrażach od 20 do 
160 m2. Możliwość wynajęcia całego piętra.
Pomieszczenia wyremontowane z klimatyza-
cją. Dostępny parking. Teren jest ogrodzony, 
ochraniany oraz monitorowany telewizją 
przemysłową 24 h.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się:
• Gliwicka Podstrefa Specjalnej Strefy Eko-

nomicznej,
• Urząd Celny,
• Magazyny Śląskiego Centrum Logistyki 

S.A.,
• Wolny Obszar Celny,
• terminal kontenerowy PCC Intermodal.
Dojazd Drogową Trasą Średnicową, 4 km od 
śródmieścia Gliwic. Komunikacja miejska – 
linie autobusowe 178 i 202.

kontakt: 
Śląskie Centrum Logistyki S.A.,  

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice,  
tel. 32/301-84-84 lub  

e-mail: marketing@scl.com.pl

mieSZkaLne

uŻytkoWe

LokaLe na SprZeDaŻ

Przetargi ogłoszone przez Prezydenta Miasta Gliwice,  
których organizatorem jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

ul. kRÓloWEJ JaDWiGi 10, lokal nr 5, i piętro, 
pow. 75,00 m2, 2 pokoje, kuchnia, spiżarka, 
przedpokój oraz pomieszczenie higieniczno-
sanitarne, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 191 100,00 zł
Wadium: 19 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. JaSiŃSkiEGo 16, lokal nr 5, i piętro, pow. 
27,58 m2 + piwnica: 2,47 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 85 900,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 8600,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. lotNikÓW 40, lokal nr 3, i piętro, pow. 
57,38 m2 + piwnica: 4,10 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 170 200,00 zł
termin oględzin: 3 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44c, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 17 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. śWiĘtoJaŃSka 25, lokal nr 4, i piętro, pow. 
60,53 m2 + piwnica: 26,50 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 187 700,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
Wadium: 18 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. FloRiaŃSka 22, lokal nr 1, parter, pow. 
54,59 m2 + piwnica: 13,51 m2, 2 pokoje, kuch-
nia, łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 198 400,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
Wadium: 19 900,00 zł

termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. śWiĘtoJaŃSka 21, lokal nr 8, i piętro, pow. 
24,10 m2 + piwnica: 6,66 m2, 1 pokój z aneksem 
kuchennym, łazienka, przedpokój, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00 zł
termin oględzin: 10 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 września 2021 r. z ROM 4,  
ul. Dziewanny 2, telefon: 32/444-29-16.
Wadium: 8400,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. StRZElcÓW BYtoMSkicH 38, lokal nr 9, 
iV piętro, pow. 69,40 m2 + piwnica: 2,52 m2, 
4 pokoje, kuchnia, łazienka, Wc, przedpokój, 
lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 215 900,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 10,  
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 21 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. kŁoDNicka 13, lokal nr 2, parter, pow.  
64,13 m2 + piwnica: 6,15 m2, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka z Wc, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 215 100,00 zł
termin oględzin: 10 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 7 września 2021 r. z ROM2 Oddział 
1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 21 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. HoRSta BiENka 18, lokal nr 2, parter, pow. 
48,40 m2, 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, po-
mieszczenie higieniczno-sanitarne, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 158 300,00 zł
termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 15 900,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

ul. PSZcZYŃSka 112B, lokal nr 2, parter, pow. 
43,33 m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpo-
kój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 9.45

cena wywoławcza nieruchomości: 133 200,00 zł
termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 13 400,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

ul. SZYBoWcoWa 19, lokal nr 5, i piętro, pow. 
36,90 m2 + piwnica: 8,00 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 111 300,00 zł
termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 11 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

ul. ŁuŻYcka 6, lokal nr 5, i piętro, pow.  
60,02 m2 + piwnica: 3,82 m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 200 200,00 zł
termin oględzin: 16 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 13 września 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 20 100,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

ul. PiaStoWSka 14, lokal nr 2, parter, pow. 
35,72 m2 + piwnica: 4,05 m2, 1 pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, lokal do generalnego 
remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 121 300,00 zł
termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 3,  
ul. Pszczyńska 44C, telefon: 32/339-29-92.
Wadium: 12 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. śW. BRoNiSŁaWY 14, lokal nr 2, parter, pow. 
29,34 m2 + piwnica: 3,87 m2, 1 pokój, kuchnia, 
Wc, przedpokój, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 96 400,00 zł
termin oględzin: 23 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 9700,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. GWiaZDY PolaRNEJ 54, lokal nr V, parter, 
pow. 15,93 m2, 1 pomieszczenie, lokal do ge-
neralnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 36 300,00 zł
Wadium: 3700,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. Na PiaSku 3, lokal nr iii, parter, pow.  
156,43 m2, 2 pomieszczenia oraz antresola 
nieujęta w powierzchni lokalu, lokal do gene-
ralnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 9.45
cena wywoławcza nieruchomości: 377 500,00 zł
Wadium: 37 800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. NaSYP 4a, lokal nr i, parter, pow. 48,39 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 135 800,00 zł
Wadium: 13 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. MoNiuSZki 10, lokal nr i, iV piętro, pow. 
33,54 m2, 2 pomieszczenia, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 57 300,00 zł
Wadium: 5800,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. RYNEk 2, lokal nr iii, i piętro, pow. 91,08 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 6 września 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 352 100,00 zł
Wadium: 35 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 31 sierpnia 2021 r.

ul. PoDlESiE 1, garaż nr 2, parter, pow.  
6,64 m2 (h<2,20 m), 1 pomieszczenie, lokal do 
generalnego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 11 900,00 zł

termin oględzin: 3 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 1200,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. DuBoiS 6, lokal nr ii, parter, pow. 44,74 m2, 
2 pomieszczenia, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 13 września 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 112 500,00 zł
termin oględzin: 2 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 31 sierpnia 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 11 300,00 zł
termin wpłaty wadium: 7 września 2021 r.

ul. DuBoiS 8, lokal nr ii, parter, pow. 27,75 m2, 
1 pomieszczenie, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 20 września 2021 r., godz. 12.00
cena wywoławcza nieruchomości: 70 200,00 zł
termin oględzin: 9 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 6 września 2021 r. z ROM 2 
Oddział 1, ul. Zabrska 15, telefon: 32/339-29-82.
Wadium: 7100,00 zł
termin wpłaty wadium: 14 września 2021 r.

ul. WYSZYŃSkiEGo 14D, lokal nr V, piwnica, 
parter, i piętro, pow. 1147,79 m2, piwnica:  
22 pomieszczenia, 6 korytarzy, 1 pomieszczenie 
sanitarne i Wc, parter: 9 pomieszczeń, 9 kory-
tarzy, 1 pomieszczenie sanitarne, 6 Wc, I pię-
tro: 4 pomieszczenia, 3 korytarze, sala główna,  
3 Wc, lokal do generalnego remontu
termin przetargu: 11 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 2 282 900,00 zł
termin oględzin: 27 sierpnia 2021 r. i 22 września 2021 r. 
W oględzinach jednocześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 
2 osoby (bez osób postronnych). W celu ustalenia dokładnej 
godziny z minutami prosimy kontaktować się odpowied-

nio do 24 sierpnia 2021 r. i 20 września 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 114 200,00 zł
termin wpłaty wadium: 5 października 2021 r.

ul. DWoRcoWa 40D, lokal nr 1, parter, pow. 
52,20 m2, 1 pomieszczenie, lokal do general-
nego remontu
termin przetargu: 27 września 2021 r., godz. 10.30
cena wywoławcza nieruchomości: 76 900,00 zł
termin oględzin: 17 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 14 września 2021 r. z ROM 1,  
ul. Kłodnicka 5, telefon: 32/339-29-97.
Wadium: 7700,00 zł
termin wpłaty wadium: 21 września 2021 r.

ul. StRZElcÓW BYtoMSkicH 19, lokal nr i, 
parter, pow. 12,65 m2, 1 pomieszczenie, lokal 
do generalnego remontu
termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 9.00
cena wywoławcza nieruchomości: 23 200,00 zł
termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 10, 
ul. Jagiellonki 9, telefon: 32/234-22-89.
Wadium: 2400,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

ul. taRNoGÓRSka 20a, lokal nr i, parter, pow. 
64,75 m2, 4 pomieszczenia, korytarz, pomiesz-
czenie sanitarne, Wc, lokal do generalnego re-
montu, do wymiany strop drewniany pomiędzy 
lokalem użytkowym a mieszkaniem na i piętrze
termin przetargu: 4 października 2021 r., godz. 11.15
cena wywoławcza nieruchomości: 195 900,00 zł
termin oględzin: 22 września 2021 r. W oględzinach jedno-
cześnie uczestniczyć mogą maksymalnie 2 osoby (bez osób 
postronnych). W celu ustalenia dokładnej godziny z minutami 
prosimy kontaktować się do 20 września 2021 r. z ROM 6,  
ul. Chorzowska 14, telefon: 32/231-02-71.
Wadium: 19 600,00 zł
termin wpłaty wadium: 28 września 2021 r.

każda osoba biorąca udział w oględzinach obowiązkowo winna być wyposażona w nałożoną maseczkę ochronną, rękawice na dłoniach oraz winna spełniać warunki określone ustawą 
z 31 marca 2020 r. dotyczącą zapobiegania, przeciwdziałania oraz zwalczania coViD-19 w zakresie zdrowotnym oraz zachowania dystansu społecznego. konieczna punktualność oraz 
zdyscyplinowanie podczas oględzin.
Miejsce przetargów: siedziba Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy pl. Inwalidów Wojennych 3 (II piętro, pokój nr 4)*
* Z uwagi na ogłoszony stan pandemii zmianie może ulec miejsce przeprowadzenia licytacji (informacja o ewentualnej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu przetargu 
na stronie internetowej www.zgm-gliwice.pl/aktualności oraz na drzwiach siedziby ZGM przy pl. Inwalidów Wojennych 12). Na salę przetargową będą wpuszczane jedynie osoby licytujące 
(prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi i dziećmi).

Pełna treść ogłoszeń dostępna jest na bip.gliwice.eu w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu.  
Szczegółowe informacje na temat lokali dostępne są na www.zgm-gliwice.pl oraz pod nr. tel. 32/338-39-53, 32/338-39-69.

http://www.zgm-gliwice.pl
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl
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oGŁoSZENia
nieruchomości

komunikaty

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) zostały 
podane do publicznej wiadomości wykazy 
zawierające nieruchomości:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

że w siedzibie urzędu Miejskiego w Gliwi-
cach, na parterze budynku przy ul. Zwycię-
stwa 21 oraz na stronie internetowej urzędu 
Miejskiego w Gliwicach (gliwice.eu) został 
podany do publicznej wiadomości:

Pełna treść wykazu dostępna jest na bip.gliwice.eu 
w dziale ogłoszenia i komunikaty urzędowe / Wykazy 

nieruchomości do wynajęcia, dzierżawy lub zbycia.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieru-
chomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

że w budynku Zakładu Gospodarki Miesz-
kaniowej w Gliwicach przy placu inwalidów 
Wojennych 12 zostały podane do publicznej 
wiadomości nw. wykazy:

Wykazy ogłasza się w celu umożliwienia zgłoszenia ewentual-
nych roszczeń do nieruchomości umieszczonych w wykazach.

przeznaczone do zbycia, stanowiące własność Miasta 
Gliwice:
• wykaz nr 134/2021 do 9 września 2021 r.,
• wykaz nr 149/2021 do 9 września 2021 r.

• wykaz nr 150/2021 do 9 września 2021 r., obejmujący 
nieruchomość przeznaczoną do zbycia, obejmują-
cą działki nr 466/16, 883/1, 897/2, 1222, 1462/1, 
1464/1, 2482/4, 2486/1, 2486/2, 2515/1, 2678/1, 
2604/5, położone w gminie Zembrzyce, powiat Sucha 
Beskidzka, woj. małopolskie.

1. lokali przeznaczonych do sprzedaży:
• nr 427–428/2021, 444–445/2021, 447/2021, 450–

452/2021, 478/2021, 480/2021 do 3 września 2021 r.,
• nr 353/2021, 428/2021, 429/2021, 430/2021, 

434/2021, 441/2021, 454/2021 do 6 września 2021 r.,
• nr 412/2021, 416/2021, 431/2021, 435/2021, 

459/2021,442/2021, 481/2021 do 7 września 2021 r.,
• nr 387/2021, 410/2021, 414/2021, 418/2021, 

432/2021, 437/2021, 449/2021 do 8 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%c5%Bc-loka-
li-komunalnych-zarz%c4%85dzenia-prezydenta-miasta/

2. Wydzierżawienia nieruchomości, stanowiących 
własność Miasta Gliwice:
• nr 471/2021, 474/2021 do 6 września 2021 r.
Niniejsze wykazy dostępne są pod adresem:
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%c5%Bcawa/

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

preZyDent miaSta GLiWice
informuJe,

ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości Miasta Gliwice
8 września 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31a, w sali 
nr 206*, rozpocznie się ii ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu nieruchomości obejmującego niezabudowa-
ne działki nr 1334, 1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice.
cena wywoławcza nieruchomości brutto: 1 571 000,00 zł
Wadium: 157 100,00 zł
Minimalne postąpienie: 15 710,00 zł
Podatkiem VAT w wysokości 23% zostały objęte niezabudowane działki 
nr 1334 i 1335/5, obręb Sośnica, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług. Zabudowana działka nr 1335/7, obręb 
Sośnica, zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
art. 43 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
I ustny przetarg nieograniczony odbył się 8 czerwca 2021 r. 
i zakończył się wynikiem negatywnym.
1. oznaczenie przedmiotu przetargu wg danych z ewidencji 
gruntów i kW:
• działka nr 1334, obręb Sośnica, użytek: Bi – inne tere-

ny zabudowane, o pow. 0,0236 ha, zapisana w kW nr 
Gl1G/00028499/3,

• działka nr 1335/5, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,2794 ha, zapisana w kW nr 
Gl1G/00091344/4,

• działka nr 1335/7, obręb Sośnica, użytek: B – tereny 
mieszkaniowe, o pow. 0,1349 ha, zapisana w kW nr 
Gl1G/00034552/8.

Łączna powierzchnia działek: 0,4379 ha.
2. opis przedmiotu przetargu
Kompleks przedmiotowych działek położony we wschodniej 
części miasta, w odległości ok. 5,5 km od centrum i ok. 3 km 
od wjazdu na autostradę A1. 
Niezabudowana działka nr 1334 stanowi grunt przyległy 
do budynku mieszkalno-użytkowego znajdującego się na 
sąsiedniej działce nr 1335/7. Granice działki mają kształt 
zbliżony do prostokąta. Działka ma dostęp do następujących 
sieci uzbrojenia technicznego:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Niezabudowana działka nr 1335/5 jest niezagospodarowana, 
częściowo porośnięta zielenią niską i pojedynczymi drzewa-
mi. Granice działki tworzą kształt nieregularny. Przez działkę 
przebiegają sieci:
• ciepłownicza, 
• teletechniczna, 
• kanalizacyjna, 
• elektroenergetyczna. 
Działka ma również dostęp do sieci wodociągowej i gazowej.
Działka nr 1335/7 zabudowana jest budynkiem miesz-
kalno-użytkowym o powierzchni użytkowej wynoszącej  
790,86 m2, w tym: powierzchnia mieszkalna wynosi:  
258,36 m2, powierzchnia użytkowa wynosi: 532,50 m2. Dodat-
kowo budynek ma piwnicę o powierzchni 49,73 m2. Pozostała 
część działki stanowi podwórze z zielenią. Granice działki 
tworzą kształt nieregularny.
Działka ma dostęp do następujących sieci uzbrojenia:
• wodno-kanalizacyjnej,
• elektroenergetycznej,
• teletechnicznej.
Budynek usytuowany na dz. 1335/7 jest dwukondygnacyjny 
w części wschodniej z podpiwniczeniem oraz jednokondygnacyj-
ny w części zachodniej, wybudowany w technologii tradycyjnej. 
Budynek nie jest użytkowany. Wyposażony jest w instalację 
wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie piecowe.
Warunki techniczne podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz 
możliwość zapewnienia dostawy mediów określą dysponenci 
sieci na wniosek i koszt nabywcy kompleksu nieruchomości.
Skomunikowanie działek powinno odbywać się od strony  
ul. Żeromskiego poprzez bezpośredni zjazd z działki drogowej 
nr 1978. Ze względów bezpieczeństwa ruchu drogowego za-
sadnym będzie umieszczenie słupków blokujących przy granicy 
z działką nr 1335/4 w celu wyeliminowania niepożądanego 
przejazdu w kierunku ul. Sikorskiego. 
Warunki włączenia działek do drogi publicznej wydawane 
są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, 
w zależności od generowanego przez inwestycję natężenia 
ruchu drogowego, jego struktury oraz innych nieznanych na 
chwilę obecną okoliczności.
We wschodniej części działki nr 1335/5, wzdłuż jej granicy 
z działką nr 1336 i 1337, przebiega miejska sieć ciepłownicza 
oraz sieć kanalizacji sanitarnej, biegnąca od ul. Sikorskiego do 
budynku położonego na działce nr 1336. Należy zachować 
strefę ochronną i przepisy odległościowe od ewentualnej 
planowanej budowy budynków.
Dla planowanej inwestycji na cele budownictwa mieszkanio-
wego wielorodzinnego należy zapewnić miejsca parkingowe 
w liczbie co najmniej 1 miejsce dla 1 lokalu mieszkalnego, 
a także min. 2 miejsca postojowe dla 100 m2 pow. użytkowej 
lokalu handlowego o pow. sprzedaży poniżej 2000 m2.
W granicach przedmiotowych działek może przechodzić sieć 
drenarska, na którą należy zwrócić szczególną uwagę przy 
przeprowadzaniu prac.
obciążenia nieruchomości:
• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 

nr 1335/5 w zakresie sieci preizolowanej o łącznej pow. 

91,30 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
– Gliwice Sp. z o.o.,

• nieograniczona w czasie służebność przesyłu po działce 
nr 1335/5 w zakresie dwóch odgałęzień sieci kanalizacji 
sanitarnej Ø 150 mm o łącznej pow. gruntu objętego słu-
żebnością wynoszącej 89,03 m2, na rzecz Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Pełna treść służebności zapisana jest w księdze wieczystej 
nr GL1G/00091344/4 w dziale III – elektroniczny dostęp do 
treści księgi wieczystych na stronie: https://ekw.ms.gov.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest 
zapoznać się z przedmiotem przetargu i stanem nieruchomości 
w terenie oraz zapisami miejscowego planu zagospodarowania te-
renu, w granicach którego położony jest przedmiotowy kompleks 
działek. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Istnieje możliwość oględzin nieruchomości, po uprzednim 
zgłoszeniu telefonicznym: 32/338-64-09, 32/338-64-12 lub 
e-mailowym: gn@um.gliwice.pl – na co najmniej dwa dni 
przed planowanym terminem wizji.
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla ob-
szaru obejmującego dzielnicę Sośnica – północ (uchwała  
nr XXXV/1062/2010 z 10 czerwca 2010 r.) działki nr 1334, 
1335/5 oraz przeważająca część działki nr 1335/7, obręb 
Sośnica, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:
26 MN – co oznacza: tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna.
Przeznaczenie uzupełniające: drobna wytwórczość, usługi.
Dla terenu o symbolu 26 MW obowiązują następujące zasady 
lokalizacji przeznaczenia:
(…) przeznaczenie uzupełniające może występować samo-
dzielnie lub w dowolnych proporcjach z przeznaczeniem 
podstawowym (…),
zakazuje się urządzania usług rozrywki, a zwłaszcza dyskotek, 
kasyn i salonów gier, klubów nocnych i innych o podobnym 
stopniu uciążliwości dla otoczenia,
zakazuje się lokalizacji drobnej wytwórczości mogącej poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla terenu o symbolu 26 MW ustalone zostały w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy.
Pozostała część działki nr 1335/7 znajduje się na terenie 
oznaczonym symbolem 05 KDZ 1/2, co oznacza: tereny dróg 
publicznych klasy zbiorczej, które zaliczone zostały do terenów 
infrastruktury i komunikacji. Aktualnie Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach nie planuje regulacji pasa drogowego, obejmu-
jącego m.in. działkę nr 1335/7.
Równocześnie, przedmiotowy kompleks nieruchomości znaj-
duje się w granicach:
• strefy ochrony konserwatorskiej,
• obszaru górniczego „Sośnica III”, obejmującego udokumen-

towane złoża węgli kamiennych oraz metanu pokładów 
węgli o nr 338,

• obszaru rewitalizacji.
Budynek na działce nr 1335/7 w planie objęty został ochroną 
konserwatorską. Projekt przebudowy lub remontu budynku 
powinien uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora 
Zabytków Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
Na terenach lub ich częściach, pozostających w zasięgu po-
wierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych, 
obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Gliwice.
4. termin i miejsce przetargu
Przetarg rozpocznie się 8 września 2021 r. o godz. 11.00 
w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206*. 
*Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zmianie może ulec 
miejsce przeprowadzenia licytacji. Informacja o ewentual-
nej zmianie adresu ukaże się najpóźniej o godz. 8.00 w dniu 
przetargu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu w za-
kładce „Ogłoszenia i komunikaty” oraz na drzwiach siedziby 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UM w Gliwicach 
przy ul. Jasnej 31A. Na salę przetargową będą wpuszczane 
jedynie osoby licytujące (prosimy o nieprzychodzenie z oso-
bami towarzyszącymi i dziećmi).
Jednocześnie, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia Rady 
Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na 
okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu może 
zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach, informację o zmianie sposobu prze-
prowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazując, w jaki sposób, przy użyciu tych 
środków, uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.
5. Wadium
Wadium w wysokości 157 100,00 zł należy wnieść w formie 
pieniężnej na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Gliwicach 

– ING Bank Śląski S.A. nr 42 1050 1230 1000 0022 7701 5257, 
z tytułem wpłaty „Przetarg, dz. nr 1334, 1335/5, 1335/7, 
obręb Sośnica, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa 
oraz NIP firmy, na rzecz której nieruchomość będzie nabywa-
na”. Wadium winno być uznane na rachunku Miasta Gliwice 
najpóźniej 1 września 2021 r. 
Wpłacone wadium podlega:
• zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości uczest-

nikowi, który wygra przetarg,
• zwrotowi pozostałym uczestnikom, w terminie do 3 dni 

od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na wskazane konto 
bankowe, zgodnie ze złożoną pisemną dyspozycją – bez 
możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

• przepadkowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

6. Warunki uczestnictwa w przetargu:
• wniesienie wadium w wymaganym terminie,
• okazanie na przetargu dowodu osobistego przez osobę/y, 

na rzecz której/których będzie ewentualnie nabywana 
nieruchomość,

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego lub 
sporządzone w obecności pracownika Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej,

• w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna 
lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 
należy okazać aktualny (wydany w okresie 3 miesięcy 
przed przetargiem) odpis z Krajowego Rejestru Sądowe-
go (w przypadku osoby prawnej) lub aktualne (wydane 
w okresie 3 miesięcy przed przetargiem) zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przy-
padku osoby fizycznej),

• pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego  
– w przypadku pełnomocnika osoby prawnej.

7. Dodatkowe informacje
7.1. W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021 z 26 stycznia 2021 r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego prawa własności kompleksu 
nieruchomości obejmującego niezabudowane działki nr 1334, 
1335/5 oraz zabudowaną działkę nr 1335/7, obręb Sośnica, 
położonego przy ul. Władysława Sikorskiego 66 w Gliwicach, 
stanowiącego własność Miasta Gliwice oraz sporządzenia 
i podania do publicznej wiadomości wykazu przedmiotowe-
go kompleksu nieruchomości, nie wpłynęły żadne wnioski 
osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na 
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
7.2. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umo-
wy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzy-
gnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 
7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Uczestnik, który 
wygra przetarg, zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej 
ceny nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy 
przenoszącej własność z zastrzeżeniem, iż za dokonanie 
wpłaty uważa się uznanie jej na rachunku gminy. Akt nota-
rialny przenoszący własność nieruchomości powinien być 
zawarty w terminie do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
tj. do 8 października 2021 r.
7.3. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca, 
w rozumieniu przepisów art. 1 ust. 2 ustawy z 24 marca 1920 r. 
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. DzU 
z 2017 r., poz. 2278), wymagane będzie przedłożenie, przed 
wyznaczonym terminem, aktu stosownego zezwolenia na 
nabycie nieruchomości – zgodnie z art. 1 ww. ustawy.
7.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości 
oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa 
nabywca.
7.5. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zgodnie 
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr 3530/2021  
z 26 stycznia 2021 r. 
7.6. Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu 
udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
UM w Gliwicach w siedzibie przy ul. Jasnej 31A, pokój nr 16 
lub telefonicznie: 32/338-64-09, 32/338-64-10, 32/338-64-
-12, 32/338-64-41.
7.7. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie inter-
netowej https://gliwice.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach.
7.8. Prezydent Miasta Gliwice zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU z 2020 r., poz. 
1990 z późn. zm.).
7.9. Zbycie nieruchomości odbywa się według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetar-
gów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. DzU z 2014 r.,  
poz. 1490 ze zm.).

iNFoRMacJa SZcZEGÓŁoWa o ocHRoNiE DaNYcH oSoBoWYcH 
ZBiERaNYcH PRZEZ uRZĄD MiEJSki W GliWicacH1

Dane Administratora Danych Prezydent Miasta Gliwice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice)

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
1. Korespondencyjnie na adres e-mail: iod@um.gliwice.pl
2. Pisemnie, telefonicznie lub osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu urzędu od ul. Zwycięstwa 21 (tel. 32/239-11-65 lub 32/239-12-54) wskazując 

formę, w jakiej oczekują Państwo odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych 
osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań publicznych, 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i na podstawie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości.

Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem: 
1. podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa,
2. podmiotów świadczących wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których Państwa dane osobowe są przetwarzane. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych osobowych
1. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa.
2. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie na 

podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym 
dostępu do danych osobowych

Każda osoba, której dane dotyczą może korzystać z następujących uprawnień: 
1. wystąpienia z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO).

Prawo do cofnięcia zgody
1. W przypadkach, kiedy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego 

wyrażenia, do jej cofnięcia.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu jej wycofania.

Sposoby realizacji przysługujących praw
Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować:
1. składając w formie tradycyjnej odręcznie podpisane pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach,
2. drogą elektroniczną wysyłając pismo ogólne dostępne na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzone Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 
oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.  W takim przypadku 
uchylanie się od podania danych osobowych może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2. Niepodanie danych osobowych w przypadku, gdy jest to warunkiem zawarcia umowy, uniemożliwi jej zawarcie.
3. Niepodanie danych lub brak zgody na przetwarzanie tam, gdzie konieczna jest zgoda, uniemożliwi realizację usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie W urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

Informacje dodatkowe
Prezydent Miasta Gliwice i miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich 
jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta 
Miasta Gliwice z 12 sierpnia 2019 r.

1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Załącznik nr 2 do zarządzenia organizacyjnego nr 3/20  
Prezydenta Miasta Gliwice z 13 stycznia 2020 r.

preZyDent miaSta GLiWice,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dzu z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.),

oGŁaSZa

uWaGa,  
kWaLifikacJa WoJSkoWa!

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, że na terenie 
miasta Gliwice kwalifikacja wojskowa rozpocznie się  
9 września 2021 r. i potrwa do 29 października 2021 r. 
Obejmie ona mężczyzn zameldowanych na pobyt stały lub 
pobyt czasowy na terenie miasta Gliwice, którzy:
• w bieżącym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia 

– wezwania otrzyma 605 mężczyzn,
• urodzili się w roku 2001 (w związku z odwołaniem kwa-

lifikacji z powodu pandemii w 2020 roku) – wezwania 
otrzyma 643 mężczyzn,

• mają nieuregulowany stosunek do służby wojskowej – 
wezwania otrzyma 72 mężczyzn

oraz 
• kobiety, które zostały wskazane przez Wojskową Komen-

dę Uzupełnień – wezwania otrzyma 17 kobiet.
Kwalifikacja będzie przeprowadzona w pomieszczeniach 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Za-
wiszy Czarnego 7.
Każda z osób podlegających stawieniu otrzyma indywidualne 
zawiadomienie ze wskazaniem dnia i godziny stawienia się.
Kwalifikacja wojskowa obejmuje następujące czynności:
• sprawdzenie tożsamości osoby podlegającej kwalifikacji 

wojskowej,
• ustalenie kategorii zdolności do czynnej służby wojsko-

wej – badanie lekarskie, które przeprowadza Powiatowa 
Komisja Lekarska,

• założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowego 
dokumentu osobistego (książeczki wojskowej).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna 
przedstawić:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na 

ustalenie tożsamości,
• jeśli posiada – dokumentację medyczną, w tym wyniki 

badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej,

• aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez na-
krycia głowy,

• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe 
(np. świadectwo szkolne).

Dodatkowe informacje – w czasie trwania kwalifikacji woj-
skowej – będzie można uzyskać w dni robocze w godz. 8.30 
– 14.30, pod numerem telefonu: 261-124-658.

http://www.gliwice.eu/
http://bip.gliwice.eu
file:///D:/Folder%2034_2021_og%c5%82oszenia/og%c5%82oszenia/gliwice.eu
http://bip.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/17/sprzeda%C5%BC-lokali-komunalnych-zarz%C4%85dzenia-prezydenta-miasta/
http://www.zgm-gliwice.pl/29/dzier%C5%BCawa/
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